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Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Patrimoni 
Cultural
202-00044/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 57448, 57844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parla

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural

Exposició de motius
Mitjançant la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, es va 

crear l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que té per missió gestionar el patri
moni cultural de la Generalitat amb criteris d’integritat, sostenibilitat i eficiència, i 
donar suport al departament competent en matèria de cultura en la realització d’ac
tivitats programades per executar les polítiques establertes per la unitat competent 
en matèria de patrimoni cultural.

Aquesta regulació es modificà per la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de rees
tructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa. La Llei esmen
tada amplià les funcions de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. També es 
regulaven més detalladament els òrgans de govern de l’Agència i es garantia que 
els equipaments gestionats per l’Agència disposessin d’una direcció i d’un règim de 
gestió desconcentrada.

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural es va posar en marxa l’1 de gener de 
2014, un cop aprovats els seus estatuts (decret 198/2013, de 23 de juliol, pel qual 
s’aproven els Estatuts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural).

El procés legislatiu per crear aquest organisme fou molt opac i atzarós, ja que la 
seva creació no va seguir un tràmit normal, amb el corresponent debat parlamenta
ri, professional i social, sinó que va derivar de diverses lleis òmnibus. Així, aquest 
organisme no disposa d’una llei específica, sinó que es va crear, com una mesura 
més, en el marc de la llei 7/2011, ja esmentada, de mesures fiscals i financeres, amb 
rellevants esmenes que s’hi van incorporar poc després mitjançant la llei 11/2011, 
també citada, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat adminis
trativa. Però a més de les dues lleis esmentades, l’organisme va patir tres noves re
formes legislatives posteriors, mitjançant les corresponents lleis d’acompanyament 
dels pressupostos dels anys 2014, 2015 i 2017: la llei 2/2014, del 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; la llei 3/2015, de l’11 
de març, de mesures fiscals, financeres i administratives; i la llei 5/2017, del 28 de 
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació 
i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en esta
bliments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades 
i sobre emissions de diòxid de carboni. Aquesta darrera va derogar algunes de les 
competències de l’Agència que la llei 11/2011 havia suplementat a les funcions ini
cials establertes per la llei 7/2011.
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El fet de que la llei de creació de l’Agència no existeixi com a tal, d’una manera 
precisa, pròpia i concreta, repartides com estan les seves disposicions en diverses 
lleis òmnibus, i el fet de que després de 10 anys de la creació de l’organisme es cons
tatin un seguit de deficiències que cal reformar a nivell legislatiu, com disfuncions 
sobre el seu funcionament i un defectuós encaix de l’Agència amb la pròpia Direcció 
General del Patrimoni Cultural i amb els museus als que ha de donar servei, motiva 
aquesta Proposició de llei per tal de dotar l’Agència d’una llei específica, amb el text 
refós de les disposicions vigents fins ara, tot incorporant canvis i noves prescrip
cions per tal de millorarne la seva gestió.

Una de les conseqüències negatives de la llei de creació de l’Agència de 2011 va 
ser que, al integrarhi tots els museus de titularitat de la Generalitat al si de l’Agèn
cia, aquests varen perdre la seva autonomia. Els dos museus nacionals creats per llei 
l’any 1990, el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya, van perdre la seva personalitat jurídica pròpia i, per tant, una 
gran capacitat operativa que impedia els seus directors o directores gestionar i pro
jectar adequadament el centre amb els recursos adequats i la autonomia necessària. 
D’altra banda, els altres tres museus, el Museu d’Història de Catalunya. el Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona i del Museu d’Art de Girona, va perdre l’estatus 
de gestió desconcentrada. Un dels objectius d’aquesta proposició de llei es preci
sament deixar fora de l’Agència els cinc museus, retornantlos la seva autonomia, i 
concretament, la personalitat jurídica pròpia al Museu d’Arqueologia de Catalunya 
i al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, i regular el marc de relacions 
entre els centres i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Amb aquesta proposta, es configura per llei una agència de vocació i abast li
mitat, ja que al deixar de gestionar directament els cinc museus esmentats (tot i 
manteninthi una relació de suport i col·laboració via conveni), l’Agència es centra
rà, principalment, en la gestió dels monuments i del Centre de Restauració de Bens 
Mobles (CRBMC).

Un altre de les novetats de la nova regulació que es proposa es deixar clara la 
dependència jeràrquica de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural respecte de 
la unitat competent en matèria de patrimoni cultural del departament competent en 
matèria de cultura.

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

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural

Article 1. Creació, naturalesa i règim jurídic
1. Es crea l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, amb personalitat jurídica 

pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions, adscrita a 
la unitat competent en matèria de patrimoni cultural del departament competent en 
matèria de cultura, com a entitat de dret públic de la Generalitat de les regulades per 
l’article 1.b.1 del text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’em
presa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, que 
ajusta la seva activitat al dret privat.

2. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural es regeix per aquesta llei, per les 
disposicions que la despleguen, per la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana 
i per la resta de normativa aplicable.

3. Als efectes del que estableix aquesta llei, el patrimoni cultural inclou el pa
trimoni material i immaterial, moble i immoble, de caràcter històric, arquitectònic, 
arqueològic, paleontològic, artístic, científic, tècnic, industrial i etnològic.

Article 2. Objecte 
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural té com a principal missió gestionar, 

en relació al medi urbà i natural que l’acull, el patrimoni cultural de titularitat o ges
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tió de la Generalitat de Catalunya, amb criteris d’integralitat, sostenibilitat i eficièn
cia, així com donar suport a l’execució de les actuacions i activitats establertes per 
la unitat competent en matèria de patrimoni cultural del departament competent en 
matèria de cultura, d’acord amb les polítiques en la matèria definides per aquesta.

Article 3. Equipaments adscrits 
1. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural gestiona i dinamitza els següents 

equipaments culturals: 
a) La xarxa de monuments de titularitat de la Generalitat.
b) El Centre de Restauració de Béns Mobles.
c) Aquells altres que se li adscriguin per decret.
2. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural prestarà determinats serveis als 

museus de la Generalitat amb personalitat jurídica pròpia o amb règim de gestió 
desconcentrada, dependents de la unitat competent en matèria de patrimoni cultu
ral del departament competent en matèria de cultura, d’acord amb els corresponents 
convenis acordats entre els centres i l’Agència.

a) El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
b) El Museu d’Arqueologia de Catalunya.
c) El Museu d’Història de Catalunya.
d) El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
e) El Museu d’Art de Girona.
3. La estructura orgànica de l’agència, d’acord amb els seus estatuts, determinarà 

les diferents unitats de gestió i direcció.

Article 4. Funcions
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural té atribuïdes les funcions següents: 
a) Gestionar la xarxa de monuments de titularitat de la Generalitat i altres equi

paments patrimonials adscrits.
b) Donar suport i prestar serveis als museus de la Generalitat adscrits a la unitat 

competent en matèria de patrimoni cultural del departament competent en matèria 
de cultura, d’acord amb els respectius convenis.

c) Donar suport i prestar serveis a altres museus participats per la Generalitat, 
d’acord amb els respectius convenis.

d) Prestar serveis i activitats de suport en matèria de conservaciórestauració, en 
matèria de patrimoni cultural, als diferents agents del Patrimoni Cultural del país.

e) Fomentar l’ús social del patrimoni cultural i dels seus equipaments, prestant 
una atenció especial a l’educació i al turisme cultural; millorarne la vinculació amb 
la comunitat i la internacionalització, i fomentar les pràctiques associades a la con
servació i divulgació d’aquest patrimoni.

f) Promoure, impulsar i desenvolupar la formació, la recerca i la transferència 
de coneixement en tots els àmbits del patrimoni cultural, l’adaptació de perfils pro
fessionals en el camp del patrimoni cultural, i la incorporació de les tecnologies de 
la informació i la comunicació a la gestió i la informació en matèria de patrimoni 
cultural.

g) Facilitar la participació de la ciutadania en la gestió i la promoció del patri
moni cultural incloent en aquest àmbit el foment del patrocini, del mecenatge i del 
voluntariat.

h) Fer estudis estructurals i prospeccions sobre el patrimoni cultural i el seu im
pacte social, cultural i econòmic.

Article 5. Òrgans de govern
Són òrgans de govern de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural: 
a) El Consell d’Administració.
b) La direcció.
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Article 6. Consell d’Administració
1. El Consell d’Administració és l’òrgan superior col·legiat de govern, direcció  

i control de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
2. Són membres del Consell d’Administració de l’Agència Catalana del Patrimo

ni Cultural: 
a) El president o presidenta.
b) El vicepresident o vicepresidenta.
c) Onze vocals.
d) El secretari o secretària, designat a proposta del president o presidenta.
e) El director o directora de l’Agència, amb veu i sense vot, sempre que aquesta 

persona no sigui la persona titular de la unitat competent en matèria de patrimoni 
cultural.

3. El president o presidenta del Consell d’Administració de l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural és el conseller o consellera del departament competent en 
matèria de cultura.

4. El vicepresident o vicepresidenta del Consell d’Administració de l’Agència Ca
talana del Patrimoni Cultural és la persona titular de la unitat competent en matè
ria de patrimoni cultural, llevat que aquesta persona sigui el director o directora de 
l’Agència. En aquest cas el vicepresident o vicepresidenta és el secretari o secretària 
general del departament competent en matèria de cultura.

5. El conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura 
nomena els vocals del Consell d’Administració de l’Agència Catalana del Patrimo
ni Cultural, amb la distribució següent: cinc en representació de diversos departa
ments de la Generalitat, tres en representació dels sectors professionals, acadèmics  
i universitaris relacionats amb el patrimoni cultural, un director de museu nacional, i  
dos en representació de les organitzacions associatives d’ens locals, a proposta 
d’aquestes.

Article 7. Funcions del Consell d’Administració
1. El Consell d’Administració té les més àmplies facultats amb relació al govern, 

la direcció i el control de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
2. Corresponen al Consell d’Administració de l’Agència Catalana del Patrimoni 

Cultural les funcions següents: 
a) Aprovar l’avantprojecte de programa d’actuació, d’inversions i de finançament, 

i el pressupost d’explotació i de capital.
b) Aprovar la proposta de contracte programa entre l’Agència i el departament 

competent en matèria de cultura, i també la seva actualització.
c) Aprovar els comptes anuals i la liquidació final dels pressupostos de l’exercici 

i la memòria d’activitats.
d) Proposar els preus i les tarifes dels serveis de l’Agència.
e) Supervisar la gestió del director o directora.
f) Aprovar la plantilla i el règim retributiu del personal.
g) Proposar al departament competent en matèria de cultura, la tramitació dels 

expedients de despesa d’abast pluriennal.
h) Acordar l’arrendament i l’adquisició de béns immobles i la constitució de drets 

reals.
i) Proposar projectes i programes així com línies d’ajuts, i informar, de forma 

preceptiva i no vinculant, de les modificacions legislatives o normatives que afectin 
l’Agència.

j) Aprovar els acords, els pactes o els convenis que consideri convenients o ne
cessaris per a les finalitats de l’Agència.

k) Les altres que li atorguin els estatuts.
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Article 8. La Direcció
1. El director o directora és l’òrgan executiu de l’Agència i la persona responsable 

de la seva gestió ordinària.
2. El conseller o consellera competent en matèria de cultura, a proposta del/la 

titular de la unitat competent en matèria de patrimoni cultural, nomena el director 
o directora. Aquest nomenament pot recaure en el director o directora general com
petent en matèria de patrimoni cultural. Quan el director o directora no recaigui en 
l’alt càrrec esmentat, ocupa un lloc de personal laboral d’alta direcció.

Article 9. Contracte programa
La unitat competent en matèria de patrimoni cultural del departament compe

tent en matèria de cultura i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural han d’establir 
un contracte programa, de caràcter quadriennal, que ha d’incloure, com a mínim, la 
definició anual dels objectius que s’han d’assolir, la previsió de resultats que cal ob
tenir i els instruments de seguiment i control i d’avaluació a què l’activitat de l’entitat 
s’ha de sotmetre durant la vigència del contracte.

Article 10. Règim econòmic i financer
1. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural gaudeix d’autonomia financera plena.
2. Els recursos econòmics de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural són 

constituïts per: 
a) Les dotacions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat.
b) Els ingressos de dret públic i dret privat derivats de la prestació dels seus ser

veis.
c) Les subvencions, les donacions, les herències, els llegats i qualsevol altra apor

tació que li concedeixin persones o entitats públiques i privades.
d) Les rendes, els fruits, els interessos i els productes del seu patrimoni.
e) Qualsevol altre recurs que la llei permeti.
f) El pressupost de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural és anual i únic, i 

s’ha de subjectar al règim pressupostari que estableix el text refós de la Llei de l’Es
tatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de 
desembre.

g) L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural gaudeix de les exempcions i els 
beneficis fiscals que corresponen a la Generalitat.

Article 11. Règim de personal
1. El personal de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural es regeix pel dret 

laboral, sens perjudici de l’adscripció de personal funcionari per a l’exercici de po
testats administratives i de les funcions pròpies dels cossos tècnics, d’acord amb el 
que estableix l’apartat 3 de la disposició addicional segona.

2. Els llocs de treball de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, inclosos els 
directius, s’han de cobrir per mitjà de concursos públics i oberts, amb criteris de 
professionalitat, transparència, mèrits i capacitat, sens perjudici del que estableix 
l’apartat 1.

Article 12. Règim de control
1. El control de caràcter financer de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

es porta a terme d’acord amb el que disposa l’article 71 del text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de de
sembre.

2. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural aprova anualment una memòria 
d’activitats fetes durant l’exercici que la presidència del Consell d’Administració 
lliura al Govern i al Parlament.
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Article 13. Estatuts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Correspon al Govern d’aprovar, per mitjà d’un decret, els estatuts de l’Agència 

Catalana del Patrimoni Cultural, els quals han de determinar el règim de funcio
nament dels òrgans de govern, l’estructura dels equipaments gestionats, l’estructura 
interna de gestió i llur règim de gestió.

Disposicions addicionals

Primera. Nous estatuts
Abans de sis mesos des de l’aprovació de la present llei, el Govern ha d’aprovar 

els estatuts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, d’acord amb l’article 13.

Segona. Subrogació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
1. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural se subroga en la titularitat dels 

drets i les obligacions del Departament de Cultura o de les entitats que gestionen 
els equipaments culturals que s’integren a l’Agència en l’àmbit de competències que 
aquesta assumeix.

2. El personal laboral que en la data de constitució de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural prestava serveis al Departament de Cultura o a les entitats que 
gestionen els equipaments culturals que s’integren a l’Agència exercint funcions que, 
d’acord amb aquesta llei, són assumides per l’Agència, s’integren a l’Agència per 
aplicació del mecanisme de successió d’empresa.

3. El personal funcionari de carrera del Cos de Titulació Superior, Patrimoni 
Artístic, Conservació de Museus i Arqueologia, i del Cos de Diplomatura, Biblio
teconomia, així com la resta de personal funcionari, que en la data de constitució de 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural prestava serveis al Departament de Cul
tura, s’integren funcionalment a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural segons 
les necessitats del servei o funcionals, i d’acord amb la relació de llocs de treball que 
s’aprovi, sense perdre en cap cas el seu caràcter estatutari de personal funcionari de 
carrera i la seva antiguitat.

Tercera. Consells assessors dels monuments
Els monuments més importants de la Xarxa de Monuments que gestiona l’Agèn

cia Catalana del Patrimoni Cultural es dotaran de consells assessors o de participa
ció, que inclouran representants de l’ajuntament o ajuntaments implicats, així com 
de sectors professionals, associatius, acadèmics i universitaris relacionats amb el 
monument. El departament competent en matèria de cultura, mitjançant la unitat 
competent en matèria de patrimoni cultural, elaborarà, en el termini d’un any des 
de l’aprovació de la present llei, les respectives propostes, que podran recuperar de
nominacions o formules dels antics patronats dels monuments, derogats pel decret 
198/2013, de 23 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural. En cap cas aquests òrgans tindran personalitat jurídica pròpia  
i mantindran un caràcter consultiu i assessor.

Quarta. Els museus fins ara gestionats per l’Agència
1. Els articles 20.2 i 21 de la Llei 17/1990, del 2 de novembre, de museus, de

rogats per la llei 7/2011 que creava l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, re
cuperen la seva vigència. També la recuperen els apartats 3 i 4 de la disposició 
addicional 4, de la Llei 17/1990, del 2 de novembre, de museus. Pel que fa als apar
tats 3 i 5 de la disposició addicional 2, recuperen la seva vigència amb la següent 
modificació: on diu «Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia», ha de dir «Entitat 
Autònoma Museu d’Arqueologia de Catalunya».

2. El departament competent en matèria de cultura, mitjançant la unitat com
petent en matèria de patrimoni cultural, dictaran les mesures administratives i de 
personal necessàries per tal de dotar d’autonomia funcional els museus fins ara ges
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tionats per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, d’acord amb la Llei 17/1990, 
del 2 de novembre, de museus i amb el que s’estableix a l’apartat anterior.

3. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, creat com a museu na
cional per la llei 17/1990 de museus, recupera la figura de l’Entitat Autònoma Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia, d’acord 
amb l’apartat 1.

4. El Museu d’Arqueologia de Catalunya, creat com a museu nacional per la llei 
17/1990 de museus, recupera la figura de l’Entitat Autònoma Museu d’Arqueologia 
de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia, d’acord amb l’apartat 1. S’estudiarà 
la inclusió a l’esmentada EA del Museu d’Història de Catalunya i del Museu Nacio
nal Arqueològic de Tarragona. En qualsevol cas, es garantirà l’autonomia funcional 
del Conjunt Monumental d’Empúries –una de les seus del MAC– i del Museu Naci
onal Arqueològic de Tarragona, en el marc de l’esmentada EA.

5. El Museu d’Història de Catalunya, el Museu Nacional Arqueològic de Tarra
gona i el Museu d’Art de Girona (els dos primers, sense perjudici de l’establert en 
l’apartat anterior) recuperaran el règim de gestió desconcentrada, que inclou la ges
tió tècnica i la gestió econòmica, del que gaudien abans de la creació de l’Agència.

6. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural establirà convenis amb el Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Mu
seu d’Història de Catalunya, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i el Museu 
d’Art de Girona per tal d’acordar els serveis a prestar, d’acord amb l’article 3 de la pre
sent llei.

7. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, el Museu d’Arqueologia 
de Catalunya, el Museu d’Història de Catalunya, el Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona i el Museu d’Art de Girona han de disposar d’una direcció mitjançant 
la convocatòria d’un concurs públic i obert, sota els principis de professionalitat, 
transparència, lliure concurrència, mèrits i capacitat, amb presentació d’una memò
ria o projecte i amb un tribunal d’experts extern. En el cas dels dos primers, com 
a museus nacionals, la proposta de nomenament per part de l’òrgan selectiu, abans 
de ser aprovada pel conseller o consellera del departament competent en matèria de  
cultura, serà presentada a la Junta de Museus de Catalunya per la seva valoració 
i aprovació, d’acord amb l’article 42 a) de la llei 17/1990 de Museus. La proposta  
de nomenament també serà presentada als respectius consells rectors o assessors de 
cada centre.

8. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i el Museu d’Arqueolo
gia de Catalunya, que d’acord amb la Llei 17/1990 de museus, tenen la categoria de 
museus nacionals, són regits per un òrgan de govern propi, el Consell Rector, presi
dit pel director o directora de la unitat competent en matèria de patrimoni cultural, 
i amb una composició que han de determinar els respectius estatuts. En tot cas, el 
Consell Rector ha d’incloure representants dels sectors professionals, associatius, 
acadèmics i universitaris relacionats amb la temàtica del museu, i representants dels 
territoris on el museu mantingui seus o seccions.

9. El Museu d’Història de Catalunya, el Museu Nacional Arqueològic de Tarra
gona i el Museu d’Art de Girona han de disposar també d’un òrgan propi, el Con
sell Assessor, que ha d’incloure representants dels sectors professionals, associatius, 
acadèmics i universitaris relacionats amb el centre i representants del territori on 
aquest és emplaçat.

10. Es mandata al Departament competent en matèria de Cultura, mitjançant la 
unitat competent en matèria de patrimoni cultural, que en el termini de sis mesos 
des de l’aprovació de la present llei, aprovi els nous estatuts del Museu de la Ciència 
i de la Tècnica de Catalunya i del Museu d’Arqueologia de Catalunya, en substitució 
dels estatuts derogats per la llei 7/2011 que crea l’agència, el decret 150/1991, de l’1 
de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts del Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya. I el decret 294/2003, del 2 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts 
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de l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia. També es mandata a l’esmentat de
partament la revisió i actualització del decret 47/1996, del 6 de febrer, de creació i 
d’estructuració del Museu d’Història de Catalunya, que també fou derogat per l’es
mentada llei 7/2011.

Disposicions derogatòries
Es deroguen: 
a) Les disposicions relacionades amb l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

i derivades de la llei que crea l’esmentada Agència i de les posteriors que la modi
fiquen: la llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres; la llei 11/2011, de reestructu
ració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa (art. 7177, disp. Add. 
16 i disp. Trans. 4a); la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administra
tives, financeres i del sector públic; la llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fis
cals, financeres i administratives; i la llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos 
sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de di
òxid de carboni.

b) El decret 198/2013, de 23 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural.

c) El decret 176/1990, de 16 de juliol, sobre gestió de monuments.
d) El decret 239/1992, de 13 d’octubre, de gestió desconcentrada de museus.
e) I totes aquelles disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que es

tableix aquesta llei, o que la contradiguin.

Disposició final primera. Habilitació pressupostària
Els preceptes que comporten la realització de despesa amb càrrec als Pressupos

tos de la Generalitat, produiran efecte al partir del primer dia de l’entrada en vigor 
de la Llei de Pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Ge-

neralitat.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rocio Garcia Pérez, diputada, GP PSCUnits

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 5/2022, del 17 de maig, de mesures urgents per contribuir 
a pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic d’Ucraïna a Catalunya i 
d’actualització de determinades mesures adoptades durant la 
pandèmia de la COVID-19
203-00023/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 57326 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.05.2022

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 24 de maig de 2022, ha 
pres coneixement del Decret llei 5/2022, del 17 de maig, de mesures urgents per con
tribuir a pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic d’Ucraïna a Catalunya i d’actualitza
ció de determinades mesures adoptades durant la pandèmia de la COVID19, publi
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cat al DOGC 8670, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el  
controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament 
s’inicia el dia 19.05.2022.

A la Mesa del Parlament
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 17 de maig de 2022, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa SI

G22PRE0667  Projecte de decret llei de mesures urgents per contribuir a pal·liar 
els efectes del conflicte bèl·lic d’Ucraïna a Catalunya i d’actualització de determina
des mesures adoptades durant la pandèmia de la COVID19.

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el conseller d’Empresa i Treball, 
la consellera de Recerca i Universitats, la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural, el conseller de Salut, el conseller d’Interior, la consellera de Drets 
Socials, la consellera de Cultura, i la consellera de Justícia.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 5/2022, de 17 de maig, de mesures urgents per contribuir 
a pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic d’Ucraïna a Catalunya i 
d’actualització de determinades mesures adoptades durant la pandèmia 
de la COVID-19

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del 

rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb això, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius

I
El conflicte bèl·lic que pateix Ucraïna ha obligat el Govern de la Generalitat de 

Catalunya a adoptar mesures urgents per fer front als greus efectes que produeix so
bre les persones més directament afectades i el conjunt de la ciutadania. El conflicte 
està comportant el desplaçament de milions de persones refugiades, especialment 
dones, menors i persones grans, i genera greus efectes econòmics i socials que ja 
s’han començat a percebre a Catalunya i al conjunt d’Europa.

En l’àmbit de les seves atribucions, l’Administració de la Generalitat ha donat 
una resposta integral a l’emergència humanitària que s’està produint. L’arribada de 
persones refugiades implica la mobilització de recursos d’emergència i un increment 
sobtat de les persones usuàries dels serveis públics, serveis que han de tenir capaci
tat de reacció, adaptació i coordinació entre si per poder donar una resposta efectiva 
a les seves necessitats, amb una atenció especial a la protecció dels i les menors. És 
essencial que aquestes polítiques es despleguin amb la màxima coordinació possible 
amb la resta de polítiques europees i que puguin comptar amb fons extraordinaris 
per ferhi front.

En l’àmbit econòmic un dels principals efectes generat per aquesta crisi ha estat 
l’increment del preu de l’energia, la qual cosa fa més necessari encara l’impuls de 
les energies renovables.

Totes aquestes mesures dutes a terme arran del conflicte d’Ucraïna s’han de po
sar en el context actual en què es troba Catalunya, amb una societat en recupera
ció de les diferents onades de la pandèmia de la COVID19, sofertes els dos últims 
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anys. En el moment actual, es fa necessari revisar algunes de les mesures adoptades 
durant la pandèmia, per tal d’adequarles a l’evolució que aquesta ha anat experi
mentant.

II
L’article 7 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesu

res urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmi
ques i socials de la guerra a Ucraïna, ha simplificat els procediments d’autoritza
ció de projectes de generació, mitjançant energies renovables, de competència de 
l’Administració general de l’Estat. A la vista d’aquestes mesures, esdevé urgent la 
simplificació d’aquests procediments d’autorització en l’àmbit de l’Administració de 
la Generalitat. A partir d’això, l’article 1 d’aquest Decret llei regula mesures d’agi
lització en els procediments relatius a projectes d’energies renovables que es trami
ten d’acord amb el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per 
a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables. En aquest sentit, es 
declaren d’urgència, per raons d’interès públic, els procediments d’autorització de 
projectes de generació mitjançant energies renovables de potència igual o inferior a 
5 MW, atès que aquest tipus de projectes, per les seves dimensions i poca comple
xitat, poden tenir una tramitació més àgil. D’altra banda, s’estableix una altra me
sura d’agilització per tal que l’autorització sectorial energètica es pugui atorgar sens 
perjudici de la intervenció urbanística, i així facilitar el compliment de les fites que 
estableix el Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en 
matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica. També, com a 
mesura específica en els procediments administratius que es tramitin en matèria de 
conflictes de connexió a la xarxa elèctrica de tensió igual o inferior a 25 kV de pro
jectes d’energies renovables de potència igual o inferior a 5 MW, es preveu la possi
bilitat que l’òrgan competent pugui adoptar les mesures provisionals necessàries per 
garantir que la connexió s’efectuï en el temps més breu possible, i d’aquesta manera 
assegurar l’eficàcia de la resolució final, i protegir l’interès general.

A l’article 2 d’aquest Decret llei, i també en l’àmbit de les energies renovables, 
es regulen mesures de flexibilització per a la implantació de plantes solars fotovol
taiques en sòl agrícola i forestal. D’una banda, se suprimeix el criteri de la noafec
tació a àmbits inclosos en projectes d’implantació de nous regs o de transformació 
dels existents promoguts per l’Administració i, d’altra banda, es modifica l’àmbit 
territorial de la limitació de l’ocupació de la superfície agrícola, que passa de l’àm
bit comarcal al municipal. D’aquesta manera, es facilita el desenvolupament d’un 
sistema de mosaic amb l’objectiu de fer possible la producció d’aliments per assolir 
l’autoabastament alimentari i portar a terme la transició energètica, sobre una base 
d’implantació més distribuïda, facilitant la participació de més municipis en aques
ta transició. En l’àmbit del sòl forestal, per facilitar la implantació de plantes solars 
fotovoltaiques, es flexibilitza el requisit de disposar d’una xarxa d’hidrants, que se 
substitueix per la disponibilitat d’un punt d’aigua per a incendis forestals.

III
Les conseqüències sanitàries de les diferents onades de la pandèmia de la CO

VID19 han posat en extrema tensió el sistema sanitari públic en els dos últims anys 
i han fet necessari adoptar diverses mesures excepcionals en l’àmbit de la salut.

Actualment, l’impacte clínic més baix de la variant òmicron de la COVID19 i 
l’elevada cobertura vacunal de la població han permès canviar el paradigma de la 
gestió de la situació pandèmica, la qual cosa ha comportat una revisió de l’aplicació 
de les distintes mesures no farmacològiques que han estat determinants en l’estratè
gia de control del SARSCoV2 i a dia d’avui no hi ha més mesures de contenció de 
caràcter poblacional que les derivades de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures 
urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasi
onada per la COVID19, i l’ús de mascareta en determinats àmbits.
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Tanmateix, tant l’activitat assistencial com els serveis de salut pública estan lluny 
d’una situació de normalitat i continuen sota els efectes de la situació de crisi sanità
ria. Pel que fa al sistema assistencial, l’objectiu principal se centra en la recuperació 
de l’activitat i en la restauració en la seva capacitat de resposta a la ciutadania, al
menys al nivell del 2019. Pel que fa a l’activitat de salut pública, els esforços es diri
geixen ara, en el marc de l’estratègia actual de vigilància i control de la transmissió 
del virus, principalment a la protecció d’entorns de poblacions vulnerables amb un 
risc particularment elevat de transmissió i a casos greus, si bé les estructures extra
ordinàries de vigilància i control es mantenen operatives per monitorar indicadors 
clau que permetin detectar precoçment canvis en la situació que puguin requerir 
reimplantar mesures de control. En aquest context, escau assegurar que aquelles 
mesures organitzatives adoptades per reforçar les estructures assistencials i de salut 
pública per fer front a la pandèmia mantenen la seva vigència, en la mesura que si
guin necessàries, per assolir els objectius esmentats.

D’acord amb això, l’article 3 del present Decret llei modifica el Decret 159/2007, 
de 24 de juliol, pel qual es regula la recepta electrònica i la tramitació telemàtica de 
la prestació farmacèutica a càrrec del Servei Català de la Salut; i modifica també el 
Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris. D’altra banda, l’ar
ticle 4 del Decret llei afegeix una disposició final, la segona, al Decret llei 27/2020, 
de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, 
i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID19, per fa
cultar la persona titular del departament competent en matèria de salut per efectuar, 
mitjançant resolució motivada, les modificacions o actualitzacions dels indicadors 
de situació epidemiològica i salut pública i d’assistència sanitària relacionats amb la 
COVID19, que siguin necessàries en funció de l’estratègia de vigilància i control de 
la COVID19 aplicable en funció de l’evolució de la pandèmia. Finalment, l’article 
5 del Decret llei regula determinades actuacions sanitàries en centres residencials 
amb l’objectiu de garantir la seguretat dels seus i les seves residents com a persones 
sanitàriament més vulnerables.

IV
En l’àmbit de la protecció civil, mitjançant l’article 6 del Decret llei, es modifi

quen els articles 7 i 19 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Cata
lunya, per tal que les obligacions d’autoprotecció no s’apliquin a les instal·lacions i 
als espais temporals quan es tracti dels usos destinats a l’atenció a població afectada 
per una emergència, facilitant així l’atenció a persones. També es modifica l’article 
27 de l’esmentada Llei 4/1997, de 20 de maig, per incorporar la possibilitat d’activar 
els plans de protecció civil municipals en escenaris de crisis migratòries i de manca 
de subministrament de serveis bàsics, malgrat que aquestes eventualitats no estiguin 
especificades als plans.

V
En l’àmbit dels serveis socials es regulen diverses mesures derivades de l’evolu

ció de la pandèmia de la COVID19. En el moment actual d’evolució de la pandè
mia, atesa la relaxació de les mesures establertes per a la prevenció dels contagis 
i la situació amb tendència a la normalitat en el funcionament dels centres de ser
veis socials, resulta urgent i necessari revisar les mesures adoptades pel Decret llei 
19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària 
per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID19, relatives a l’abo
nament de l’import previst en l’instrument de relació amb els proveïdors del Sistema 
Català de Serveis Socials, amb la finalitat de garantir la seva sostenibilitat i que en 
el moment que fos possible segons l’evolució de la crisi sanitària es poguessin tornar 
a prestar els serveis socials presencials.

D’altra banda, el conflicte bèl·lic a Ucraïna ha provocat una afluència massiva de 
persones desplaçades procedents d’aquell país, entre les quals es troben una gran 



BOPC 320
30 de maig de 2022

3.01.03. Decrets llei 18

quantitat de menors d’edat no acompanyats, que han de ser objecte de la correspo
nent protecció. En aquest context, les mesures de protecció es prenen en un marc 
de temporalitat, de protecció immediata de caràcter urgent i necessari i sense una 
vocació de caràcter permanent, per mitjà principalment d’acolliments de caràcter 
temporal, i amb la clara i ferma voluntat que tots els infants i adolescents puguin 
retornar al seu país, un cop finalitzi la guerra. En aquest sentit, l’article 7 del Decret 
llei afegeix dos nous supòsits de prestacions socials de caràcter econòmic a l’article 
22 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol; concretament, la mesura cautelar de guarda 
provisional en família extensa o aliena i la guarda protectora mitjançant l’acolliment 
per una persona o una família.

Així mateix, s’adopten mesures que cal prendre de manera imminent en matèria 
de suport a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, per la 
seva vinculació amb les persones desplaçades per la crisi bèl·lica d’Ucraïna. Així, 
l’article 8 del Decret llei incorpora la modificació dels percentatges de l’Indicador 
de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), establerts en el Decret 151/2009, de 
29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport 
a les famílies, per garantir el reconeixement de família monoparental.

L’article 9 del Decret llei incorpora una disposició addicional, la tercera, al De
cret 151/2009, de 29 de setembre, abans esmentat, segons la qual s’han d’actualitzar 
els percentatges de l’IRSC aplicables al llindar de la pensió d’aliments per a la con
sideració de família monoparental.

Mitjançant l’article 10 del Decret llei es modifiquen i incorporen diversos pre
ceptes de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que afecten als 
requisits per a la consideració d’habitatge buit, a la mediació social en els lloguers 
d’habitatges, als habitatges d’inserció i als programes socials d’habitatges.

Finalment, atesa la gravetat de la crisi humanitària que ha provocat el conflicte 
bèl·lic d’Ucraïna, l’article 11 del Decret llei modifica diversos preceptes del Decret 
75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, per tal de reforçar urgent
ment tots els instruments de captació d’habitatges per part de les administracions 
públiques. Així, es preveu la inclusió explícita de les persones refugiades com a pos
sibles beneficiàries del programa de cessió d’habitatges a l’Administració, i s’amplia 
l’oferta d’habitatges disponibles per a persones refugiades amb un enfocament que 
superi la temporalitat inherent als centres de primera acollida, per aportar solucions 
residencials més estables, que facilitin el desenvolupament adequat de projectes de 
vida arrelats al territori i a la societat d’acollida, on les persones refugiades puguin 
desenvoluparse adequadament en els àmbits laboral, educatiu i sanitari mentre no 
es donin les condicions idònies per a la seva tornada al país d’on s’han vist forçades 
a fugir.

VI
A la part final d’aquest Decret llei hi consten tres disposicions addicionals que re

gulen mesures d’agilització en els procediments relatius a projectes d’energies renova
bles en tràmit, la primera; la publicació de determinades dades agrícoles, la segona, i 
sobre l’àmbit d’aplicació de l’article 1 del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de me
sures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandè
mia generada per la COVID19, durant la seva vigència, la tercera. També hi consten 
dues disposicions transitòries que regulen el percentatge de l’Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya (IRSC) a tenir en compte per al reconeixement de família 
monoparental, la primera; i sobre el còmput d’ingressos dels beneficiaris de la pres
tació econòmica prevista a l’article 21 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de presta
cions socials de caràcter econòmic, la segona. Mitjançant una disposició derogatòria 
es deroguen per motius de seguretat jurídica diverses normes adoptades amb caràcter 
excepcional amb motiu de la COVID19. Entre aquestes derogacions s’inclouen la del 
Decret llei 44/2020, de 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d’espais de cultura 
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responsables, i la del Decret llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de su
port a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

En darrer terme, aquest Decret llei incorpora set disposicions finals. La primera 
estableix el manteniment del rang reglamentari de decret de determinats preceptes 
que es modifiquen. La segona prorroga la vigència fins el 31 de desembre de 2022 de 
les mesures següents: la posada a disposició de serveis sanitaris privats, les mesures 
específiques relatives al sistemes de pagament dels serveis, la flexibilització proce
dimental per la compatibilitat de activitats públiques sanitàries; l’obligació de les 
funeràries de comunicar determinades dades de les persones difuntes, i l’obligació 
per als centres socials residencials de comunicació de dades identificatives i de con
tacte del personal propi i extern que hi treballa o col·labora, als efectes de mesures 
de control. La data de pròrroga s’estableix a partir de l’estimació de les necessitats 
del sistema de salut per recuperar la seva capacitat productiva, així com, atesa la si
tuació epidemiològica i immunitària actual, per encarar la resposta necessària a la 
futura evolució de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID19. La ter
cera preveu la suspensió de l’obligació de la comunicació de dades identificatives i  
de contacte del personal dels serveis socials de caràcter residencial al Departament de  
Salut. La quarta habilita al Govern, en el cas que sigui necessari, per establir nous 
imports que s’hagin d’abonar a les entitats en el futur, i també per adoptar les me
sures de sectorització i d’aïllament que corresponguin. La cinquena autoritza el Go
vern, en el marc de les mesures de reactivació econòmica, a prestar una garantia a 
favor de l’Institut Català de Finances per a la formalització d’operacions de finança
ment que impulsin la constitució d’empreses fruit de la recerca i la consolidació en 
les seves fases inicials. La sisena recull els títols competencials en els quals s’empa
ra el Govern per dictar aquesta norma i, finalment, i atès el caràcter urgent d’aquest 
Decret llei, la setena preveu la seva entrada en vigor l’endemà de la seva publicació.

Atès el caràcter extraordinari i excepcional de la situació derivada de la crisi 
bèl·lica d’Ucraïna i arran de la nova situació de recuperació de les diferents onades  
de la pandèmia de la COVID19, sofertes els dos últims anys, es requereix adoptar de  
manera urgent les mesures de flexibilitat esmentades per al nou context que no po
den ajornarse, fins i tot, mitjançant la utilització de mitjans legislatius d’urgència a 
un moment posterior.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’auto
nomia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; A proposta de la con
sellera de la Presidència, del conseller d’Empresa i Treball, de la consellera de 
Recerca i Universitats, de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, del conseller de Salut, del conseller d’Interior, de la consellera de Drets So
cials, de la consellera de Cultura, de la consellera de Justícia i amb la deliberació 
prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1. Mesures d’agilització en els procediments relatius a projectes 
d’energies renovables
1.1. S’afegeix un article, el 14 bis, al Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de 

mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, 
amb el text següent:

«Article 14 bis. Tramitació d’urgència
Es declaren d’urgència per raons d’interès públic, els procediments d’autorització 

de projectes de generació mitjançant energies renovables que siguin competència de 
l’Administració de la Generalitat, de potència igual o inferior a 5 MW connectats a 
la xarxa elèctrica de distribució d’intensitat igual o inferior a 25 kV.»
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1.2. Es modifica l’article 18.1 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de me
sures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, que 
queda redactat de la manera següent:

«Article 18. Atorgament de l’autorització substantiva en matèria d’energia
18.1. L’òrgan competent en matèria d’energia, en el termini d’un mes a comptar 

des de la comunicació de la resolució dels tràmits ambiental i d’aprovació urbanís
tica, ha d’emetre la resolució sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, 
de declaració d’utilitat pública, si s’ha sol·licitat, i de construcció del parc eòlic o de 
la planta solar fotovoltaica.

En el cas que en el termini d’un mes des de l’avaluació d’impacte ambiental del 
projecte, no s’hagi aprovat el projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable, 
l’òrgan competent en matèria d’energia ha d’emetre la resolució sobre la sol·licitud 
d’autorització administrativa prèvia, de declaració d’utilitat pública, si s’ha sol·lici
tat, i de construcció del parc eòlic o de la planta solar fotovoltaica, sens perjudici de 
la necessitat d’obtenir l’aprovació definitiva del projecte d’actuació específica en sòl 
no urbanitzable.»

1.3. Es modifica la disposició addicional tercera del Decret Llei 24/2021, de 26 
d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes  
i participades, que queda redactat de la manera següent:

«Disposició addicional tercera. Supervisió dels gestors de les xarxes de distribu
ció d’energia elèctrica

1. La Direcció General d’Energia, com a òrgan competent en la supervisió de 
l’acompliment de les funcions dels gestors de les xarxes de distribució d’energia 
elèctrica que exerceixen la seva activitat a Catalunya, ha de vetllar perquè els ges
tors esmentats justifiquin davant l’Administració les denegacions de connexió a la 
xarxa de fins a 25 kV per als projectes de potència igual o inferior a 5 MW, d’acord 
amb la normativa vigent. Amb aquesta finalitat, s’ha de constituir una comissió de 
seguiment entre l’Administració i els gestors de les xarxes de distribució d’energia 
elèctrica.

2. En els procediments administratius que es tramitin en matèria de conflictes de 
connexió a la xarxa elèctrica de tensió igual o inferior a 25 kV de projectes d’ener
gies renovables de potència igual o inferior a 5 MW, l’òrgan competent en matèria 
d’energia pot adoptar, d’ofici o a instància de part, les mesures provisionals que 
consideri necessàries per tal d’assegurar l’eficàcia de la resolució que pugui recaure 
i garantir que la connexió s’efectuï en el temps més breu possible, si existeixen ele
ments de judici suficients, d’acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat 
i menor onerositat.»

Article 2. Mesures de flexibilització per a la implantació de plantes 
solars fotovoltaiques en sòl agrícola i forestal
2.1. Se suprimeix la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 9 del Decret llei 16/2019, 

de 26 de novembre.

2.2. Es modifica la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 9 del Decret llei 16/2019, de 
26 de novembre, que queda redactada de la manera següent:

«a) En sòls de Classe de Capacitat Agrològica III i IV, es limita l’ocupació de la 
totalitat dels projectes aprovats a un màxim del 10% de la superfície agrícola de secà 
del terme municipal, i a un màxim del 5% de la superfície agrícola de regadiu del 
terme municipal.»

2.3. S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 9 del Decret llei 16/2019, de 26 de no
vembre, amb el text següent:

«9.4. La implantació de plantes solars fotovoltaiques en sòl forestal o en la seva 
franja de protecció ha de complir les mesures de prevenció dels incendis forestals 
previstes a la normativa vigent, llevat del requisit de disposar d’una xarxa d’hidrants 
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homologats per a l’extinció d’incendis que es pot substituir per un punt d’aigua per 
a incendis forestals.»

Article 3. Modificació del Decret 159/2007, de 24 de juliol, i del Decret 
27/1999, de 9 de febrer
3.1. Es modifica la lletra n) de l’article 2 del Decret 159/2007, de 24 de juliol, pel 

qual es regula la recepta electrònica i la tramitació telemàtica de la prestació far
macèutica a càrrec del Servei Català de la Salut, que queda redactada de la manera 
següent:

«n) Full de medicació activa: document, en format paper o electrònic segons 
l’elecció de la persona pacient, que inclou la informació que sobre la prescripció s’ha 
de donar a la persona pacient i un codi que el vincula amb la recepta electrònica.»

3.2. Es modifica l’annex del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus 
sanitaris, en el sentit següent:

On diu:
«Infecció: Covid19»
Ha de dir:
«Infecció: Covid19. Residus contaminats amb secrecions respiratòries.»

Article 4. Modificació del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de 
modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, 
i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la 
COVID-19
S’afegeix una disposició final, la segona, al Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, 

de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de 
mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID19, amb la redacció se
güent:

«Es faculta la persona titular del departament competent en matèria de salut per 
efectuar, mitjançant resolució, les modificacions o actualitzacions que siguin ne
cessàries en funció de l’estratègia de vigilància i control de la COVID19 aplicable 
d’acord amb l’evolució de la pandèmia, dels indicadors de situació epidemiològica i 
salut pública i d’assistència sanitària relacionats amb la COVID19 a què fa referèn
cia l’annex 1 d’aquest Decret llei.»

Article 5. Regulació d’actuacions sanitàries en centres residencials
Per tal de garantir les mesures preventives necessàries en els centres residencials 

tant públics com privats, en funció de la seva situació epidemiològica i residencial, 
i prevenir possibles brots als col·lectius de persones més vulnerables, l’autoritat sa
nitària competent pot prendre les decisions que corresponguin en matèria de salut, 
previ acord amb el departament competent en matèria de serveis socials. Així ma
teix, s’han de garantir les mesures en relació amb la prevenció, detecció precoç i cri
bratge dels i les professionals d’atenció directa del centre residencial per minimitzar 
l’entrada del virus al mateix centre.

Article 6. Mesures en l’àmbit de la protecció civil
6.1. S’afegeix un nou apartat 6 a l’article 7 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 

protecció civil de Catalunya, amb el redactat següent:
«Article 7. Obligació d’autoprotecció
6. Resten exempts de la regulació prevista als apartats anteriors els espais provi

sionals o desmuntables habilitats temporalment així com l’ús de qualsevol instal·la
ció existent, pública o privada, quan es realitzi amb caràcter d’urgència per motiu 
d’una emergència declarada, inclosos els centres d’acollida de població.»

6.2. S’afegeix un nou apartat 7 a l’article 19 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 
protecció civil de Catalunya amb el redactat següent:
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«Article 19. Els plans d’autoprotecció
7. Resten exempts de la regulació prevista als apartats anteriors els espais provi

sionals o desmuntables habilitats temporalment així com l’ús de qualsevol instal·la
ció existent, pública o privada, quan es realitzi amb caràcter d’urgència per motiu 
d’una emergència declarada, inclosos els centres d’acollida de població.»

6.3. S’afegeix un nou apartat 1 bis a l’article 27 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, 
de protecció civil de Catalunya, amb el redactat següent:

«Article 27. Activació dels plans de protecció civil
1 bis. El director o directora del pla bàsic d’emergència municipal podrà acti

varlo per crisis migratòries, de refugi o de manca de subministrament de serveis 
bàsics, malgrat que aquestes eventualitats no estiguin previstes al pla.»

6.4. Es modifica l’article 60 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil 
de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

«Article 60. Exoneració del pagament
1. No es genera l’obligació del pagament del gravamen en relació amb:
a) Els elements patrimonials afectes a activitats desenvolupades directament per 

l’Estat, per la Generalitat, per l’Agència Catalana de l’Aigua, per les corporacions 
locals o per llurs organismes autònoms de caràcter administratiu. L’exempció no 
s’aplica si els esmentats ens actuen per mitjà d’empresa pública, privada o mixta o, 
en general, d’empreses mercantils, ni tampoc als organismes autònoms de caràcter 
industrial, comercial, financer o anàlegs.

b) Les instal·lacions i les estructures afectes a la producció de combustibles, de 
carburants o d’energia elèctrica, mitjançant la transformació de residus sòlids i lí
quids.

c) Les estacions transformadores d’energia elèctrica la tensió de les quals en el 
primari sigui igual o inferior a 25 quilovolts (kv), i també les xarxes de distribució 
de tensió igual o inferior a 25 quilovolts (kv).

d) Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica incloses en el règim espe
cial regulades per la Llei de l’Estat 40/1994, del 30 de desembre, d’ordenació del 
sistema elèctric nacional, en el capítol II, els articles 26 i següents, i el Reial decret 
2366/1994, del 9 de desembre, de potència nominal inferior a 50 megawatts.

e) Les conduccions de gas propà i de gas natural canalitzat de pressió inferior a 
36 quilograms per centímetre quadrat.

f) Les centrals nuclears.
2. Els titulars de les activitats afectades pel gravamen de protecció civil podran 

optar per accions directes d’inversió en infraestructures associades als plans de pro
tecció civil de la Generalitat de Catalunya o bé per l’atenció a les persones afectades 
per una emergència de manera que podran descomptarse de la liquidació del gra
vamen l’equivalent a la quantia destinada a aquestes accions, podent ser del 100% 
del total.

Prèviament a la inversió caldrà que els titulars de les activitats presentin a la Di
recció General de Protecció Civil una proposta amb el detall i la justificació de les 
quanties i objectes de l’actuació despesa. La Direcció General de Protecció Civil 
emetrà un informe en relació a l’acceptació o no de la proposta. L’informe tindrà en 
compte les previsions dels plans de protecció civil de la Generalitat en quant a la im
plantació i també en quant a les mesures d’atenció a la població. Aquest informe serà 
vinculant per poder reduir la liquidació del gravamen en els termes abans indicats»

Article 7. Modificació de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic
Es modifica l’article 22 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials 

de caràcter econòmic, que queda redactat de la manera següent:
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«Article 22. Prestació per l’acolliment de menors d’edat tutelats o sota la guarda 
protectora de la Generalitat

1. Es crea una prestació de dret subjectiu per atendre les despeses de manteni
ment d’un o una menor d’edat tutelat per la Generalitat, o sota la seva guarda pro
tectora, en mesura d’acolliment en família extensa o en família aliena.

2. Tenen dret a la prestació regulada per aquest article els i les menors d’edat 
tutelats o sota la guarda protectora de la Generalitat que es troben en alguna de les 
situacions següents:

a) Acolliment familiar simple en família extensa o aliena.
b) Acolliment familiar permanent en família extensa o aliena.
c) Acolliment familiar en unitat convivencial d’acció educativa.
d) Acolliment preadoptiu de menors amb discapacitat.
e) Mesura cautelar de guarda provisional en família extensa o aliena.
f) Guarda protectora mitjançant l’acolliment per una persona o una família
3. L’import de la prestació regulada per aquest article consisteix en una quanti

tat per menor d’edat acollit o acollida, establerta per la Llei de pressupostos. Aquest 
import, si escau, es redueix en proporció a l’import que es rep o que es pot reconèi
xer per dret d’aliments o derivats de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les 
famílies.

4. El Govern pot establir imports complementaris a la prestació per raó de dis
capacitat del o de la menor d’edat, pel nombre de menors acollits o acollides o per 
qualsevol altra circumstància que requereixi una dedicació especial.

5. La prestació regulada per aquest article s’abona a la persona o persones en qui 
ha estat delegada la guarda.

6. Són causes d’extinció de la prestació regulada per aquest article, a més de les 
establertes amb caràcter general, les següents:

a) Deixar sense efecte la mesura de protecció que ha donat lloc a la prestació.
b) Arribar a la majoria d’edat o veure reconeguda l’emancipació.
c) Haverse dictat sentència ferma d’adopció.
7. L’import de la prestació regulada per aquest article, establert per la Llei de 

pressupostos, ha de ser revisat com a mínim en la mateixa proporció que l’índex de 
renda de suficiència regulat per aquesta Llei.

8. És causa de suspensió automàtica de la prestació, a més de les establertes amb 
caràcter general, el fet que la persona menor d’edat deixi de conviure al nucli acollidor 
de manera temporal, per un període mínim d’un mes, quan la mesura d’acolliment en 
família extensa continua vigent.»

Article 8. Modificació del Decret 151/2009, de 29 de setembre, 
de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport 
a  les famílies
8.1. Es modifica l’article 4.2 c) del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de des

plegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies que que
da redactat de la manera següent:

«c) Aquella en la qual la persona progenitora que té la guarda dels fills o filles no 
percep pensió pels aliments d’ells o elles establerta judicialment o, tot i percebrela, 
aquesta és inferior a l’import del percentatge de l’Indicador de Renda de Suficiència 
de Catalunya (IRSC) que s’estableixi anualment a la Llei de pressupostos per cada 
fill o filla.»

8.2. Es modifica l’article 4.3 c) del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de des
plegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, que 
queda redactat de la manera següent:

«c) Dependre econòmicament de la persona progenitora. Es considera que hi ha 
dependència econòmica sempre que els fills o filles no obtinguin, cadascun d’ells o 



BOPC 320
30 de maig de 2022

3.01.03. Decrets llei 24

elles, uns ingressos per rendiment del treball superiors, en còmput anual, al percen
tatge de l’IRSC que s’estableixi anualment a la Llei de pressupostos.»

Article 9. Modificació del Decret 151/2009, de 29 de setembre, 
de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport 
a  les famílies
S’afegeix una disposició addicional, la tercera, al Decret 151/2009, de 29 de se

tembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les 
famílies, amb el redactat següent:

«Disposició addicional tercera
Els percentatges de l’IRSC aplicables al llindar de la pensió d’aliments per a 

la consideració de família monoparental previst a l’article 4.2 c) d’aquest Decret, 
i a la consideració d’independència econòmica dels fills o filles respecte dels seus 
progenitors per al reconeixement i manteniment de la condició de família monopa
rental previst a l’article 4.3.c) d’aquest Decret, s’han de fixar anualment a la Llei de 
pressupostos, i han de tenir en compte les variacions anuals de l’Índex de Preus de 
Consum (IPC).»

Article 10. Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret  
a l’habitatge
10.1. Es modifica l’article 3, apartat d) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 

dret a l’habitatge, que queda redactat de la manera següent:
«d) Habitatge buit: l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa 

justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justifica
des el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependèn
cia i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de 
resolució. L’ocupació sense títol legítim no impedeix que es pugui considerar buit 
un habitatge».

10.2. Es modifica l’article 69 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, que queda redactat de la manera següent:

«Article 69. Mediació social en el lloguer d’habitatges
1. El departament competent en matèria d’habitatge ha d’establir un sistema de 

concertació pública i privada per estimular els propietaris i propietàries i els inversors 
i inversores privats a posar en el mercat de lloguer habitatges adreçats a les persones i  
les unitats de convivència amb dificultats de tot ordre per accedir al mercat de l’ha
bitatge.

2. Els estímuls als propietaris i propietàries i als inversors i inversores poden 
consistir en garanties i avals per al cobrament i en ajuts per a la posada en condi
cions d’habitabilitat.

3. El sistema a què es fa referència a l’apartat 1 ha de ser gestionat per una xarxa 
de mediació social subvencionada pel Govern, que pot ser integrada per adminis
tracions públiques locals, entitats sense ànim de lucre o agents vinculats amb l’ha
bitatge que se subjectin a les condicions i al sistema de control que s’ha d’establir 
per reglament.

4. Els habitatges obtinguts pel sistema a què es refereix aquest article poden ser 
oferts a persones grans en el cas que els seus habitatges no s’adaptin a les seves con
dicions físiques o econòmiques. Quan l’habitatge previ de la persona beneficiària 
sigui de propietat, s’han d’establir fórmules perquè pugui ser utilitzat temporalment 
o permanentment per l’Administració dins dels programes de lloguer social.»

10.3. S’afegeix un article 69 bis a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, amb la redacció següent:

«Article 69 bis. Cessió d’habitatges a l’Administració
El departament competent en matèria d’habitatge ha d’establir establir un siste

ma voluntari d’obtenció d’habitatges del mercat privat, en especial els desocupats, 



BOPC 320
30 de maig de 2022

3.01.03. Decrets llei 25 

mitjançant el qual s’efectuï la cessió de la gestió de l’ús o la cessió de l’ús dels habi
tatges a l’Administració pública, per destinarlos a la Xarxa d’Habitatges d’Inserció 
social (XHIS), a incrementar la dotació d’habitatge social per posar a disposició de 
la Mesa de valoració de situacions d’emergència econòmiques i socials de Catalunya 
o meses d’àmbit local, i al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial 
de Catalunya.»

10.4. Es modifica l’article 70, apartat 4, de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge, que queda redactat de la manera següent:

«4. Els habitatges obtinguts pels sistemes que estableix l’article 69 i 69 bis poden 
ser oferts a entitats sense ànim de lucre o als serveis socials municipals perquè els 
puguin utilitzar com a habitatges d’inserció.»

Article 11. Modificació del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per  
al dret a l’habitatge
11.1. Es modifica l’article 8 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret 

a l’habitatge, que queda redactat de la manera següent:
«Article 8. Els programes socials d’habitatge
Els programes socials d’habitatge inclouen les actuacions següents:
a) Els ajuts per al pagament de l’habitatge.
b) La mediació en el lloguer social.
c) La cessió d’habitatges.
d) Els habitatges d’inserció.
e) Actuacions socials en àrees de risc d’exclusió residencial i amb degradació 

urbana.»

11.2. Es modifica l’article 9 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret 
a l’habitatge, que queda redactat de la manera següent:

«Article 9. Finalitats
Els programes socials d’habitatge tenen per finalitat:
a) Ajudar les persones en risc d’exclusió social que tenen dificultats a l’hora d’ac

cedir a un habitatge o de pagar el lloguer o les quotes d’amortització hipotecàries, 
la qual cosa les podria situar en l’exclusió social residencial o dificultarne el procés 
d’inserció social.

b) Estimular les persones físiques o jurídiques propietàries d’habitatges buits 
perquè els posin en el mercat de lloguer, preferentment adreçat a persones amb ne
cessitats especials d’habitatge.

c) Impulsar el sistema de mediació de l’Administració pública entre persones fí
siques o jurídiques propietàries i persones llogateres per fomentar la disposició d’ha
bitatges destinats al lloguer social.

d) Obtenir habitatges del mercat privat, per destinarlos a dotar la Xarxa d’Habi
tatges d’Inserció social (XHIS), a incrementar la dotació d’habitatge social per po
sar a disposició de la Mesa de valoració de situacions d’emergència econòmiques i 
socials de Catalunya o meses d’àmbit local, i per posarlos a disposició del Registre 
de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de Catalunya.

e) Ajudar les entitats sense ànim de lucre i les cooperatives que tenen reconegu
da la condició d’entitats sense ànim de lucre que gestionen habitatges d’inserció.»

11.3. Se suprimeix l’apartat e) del punt 2 de l’article 10 del Decret 75/2014, de 27 
de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.

11.4. Es modifica l’article 15 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al 
dret a l’habitatge, que queda redactat de la manera següent:

«Article 15. Objecte
La mediació per al lloguer social té per objecte incrementar el parc d’habitatges 

que es destina a lloguer social per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població 
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amb ingressos inferiors a 4 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalu
nya (IRSC) ponderats, mitjançant l’establiment d’un sistema de garanties públiques 
per als propietaris o propietàries d’habitatges desocupats.

La mediació per al lloguer social es pot desenvolupar mitjançant l’oferta de llo
gaters o llogateres als propietaris o propietàries d’habitatges desocupats.»

11.5. Es modifica l’article 16, apartat 5, del Decret 75/2014, de 27 de maig, del 
Pla per al dret a l’habitatge, que queda redactat de la manera següent:

«5. Amb l’objectiu d’incrementar el nombre d’habitatges destinats a lloguer so
cial, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot establir un sistema d’ajuts públics, 
mitjançant concessió directa, als i les professionals dedicats a la intermediació im
mobiliària, que subministrin habitatges de propietat privada per aquest programa, 
per cada habitatge ofert i acceptat, en funció de les disponibilitats pressupostàries  
i d’acord amb la normativa aplicable.»

11.6. Es modifica l’article 17 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al 
dret a l’habitatge, que queda redactat de la manera següent:

«Article 17. Procediment d’adjudicació dels habitatges del sistema de mediació 
per al lloguer social

1. Els habitatges que obtenen les borses de mediació per al lloguer social s’assig
nen a persones que els han sol·licitat, d’acord amb els criteris següents:

a) Les administracions locals assignen l’habitatge a la persona sol·licitant que 
millor s’hi adapti, tenint en compte la relació entre el preu del lloguer pactat amb el 
propietari o propietària i els ingressos de la unitat de convivència, i la relació entre 
la superfície de l’habitatge o el nombre d’habitacions i la seva composició familiar.

b) En el cas de coincidència entre diversos sol·licitants, la borsa de mediació per 
al lloguer social assigna l’habitatge per rigorós ordre d’antiguitat de les sol·licituds 
que ha tingut.

2. Les persones sol·licitants que rebutgin un habitatge sense justificació poden 
ser excloses de la borsa de mediació per al lloguer social pel període d’un any. 
A aquests efectes, es considera justificada la renúncia a un habitatge quan la renda 
suposi més del 30 per cent dels ingressos de la unitat de convivència.»

11.7. Es modifica l’article 19 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al 
dret a l’habitatge, que queda redactat de la manera següent:

«Article 19. Renda màxima a percebre
Les administracions locals que impulsen les borses de mediació per al lloguer 

social convenen amb els propietaris o propietàries les rendes a cobrar. La renda mà
xima anual inicial a percebre serà:

a) Si es tracta d’un habitatge lliure destinat a la mediació per al lloguer social, 
una renda per sota del preu de mercat.

b) Si es tracta d’un habitatge protegit, la que correspon al seu règim de protecció 
en la data del contracte i en la zona geogràfica on s’ubica l’habitatge i sempre sota 
els estàndards del mercat.»

11.8. Es modifica l’article 20 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al 
dret a l’habitatge, que queda redactat de la manera següent:

«Article 20. Reserva per a persones amb ingressos inferiors a 2,35 vegades l’In
dicador de la Renda de Suficiència de Catalunya

1. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot determinar en els convenis a signar 
amb les administracions locals que impulsen cadascuna de les borses de mediació 
per al lloguer social que un percentatge dels habitatges gestionats es destinin a per
sones amb ingressos inferiors a 2,35 vegades l’Indicador de la Renda de Suficiència 
de Catalunya (IRSC).

2. En la convocatòria de prestacions per al pagament del lloguer previstes en la 
secció segona d’aquest capítol, s’hi ha d’incloure de forma separada el volum d’ajuts 
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necessaris per tal que tots els habitatges que s’obtinguin per donar compliment a 
aquesta reserva gaudeixin de l’ajut al pagament del lloguer.

3. L’import del lloguer a satisfer al propietari o propietària no pot superar l’im
port màxim que es determini en el conveni.»

11.9. S’afegeix una secció 3 bis al capítol 2 del Decret 75/2014,de 27 de maig, del 
Pla per al dret a l’habitatge, titulada «La cessió d’habitatges a l’Administració», que 
inclou només l’article 21, el qual queda redactat de la manera següent:

«Secció 3 bis. La cessió d’habitatges a l’Administració
Article 21. La cessió d’habitatges a l’Administració pública per destinarlos a 

lloguer social
La cessió d’habitatges a l’Administració pública es regeix per les regles següents:
a) L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats del sector públic local, com 

a entitats cessionàries, supediten l’admissió d’habitatges en cessió a la demanda de 
lloguer de la zona on estigui ubicat l’habitatge i al seu estat de conservació.

b) El propietari o propietària cedeix la gestió de l’ús o l’ús de l’habitatge a les en
titats cessionàries, pel termini mínim adequat als col·lectius als quals van adreçats 
els habitatges, d’acord amb l’article 69 bis de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge, i resta de normativa aplicable.

c) L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, o l’entitat del sector públic local que 
rep un habitatge en el marc del programa de cessió, pot cobrar un percentatge del 
cànon o renda pactat en concepte de despeses de gestió. Per a l’administració dels 
habitatges, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, o l’entitat receptora d’un habitat
ge, estan facultades per contractar empreses administradores especialitzades.

d) El cànon o la renda màxima a satisfer al propietari o propietària serà el que 
resulti d’aplicar l’Index de referència de preus de lloguer, regulat a l’article 68. bis 
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, pel dret a l’habitatge.

e) Amb l’objectiu d’incrementar el nombre d’habitatges destinats a lloguer so
cial, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot establir un sistema d’ajuts públics, 
mitjançant concessió directa, als i les professionals dedicats a la intermediació im
mobiliària, que subministrin habitatges de propietat privada per a aquest programa, 
per cada habitatge ofert i acceptat, en funció de les disponibilitats pressupostàries  
i d’acord amb la normativa aplicable.»

11.10. Es modifica l’article 22, apartat 2 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del 
Pla per al dret a l’habitatge, que queda redactat de la manera següent:

«2. S’entén per persones que requereixen una atenció especial aquelles que for
men part dels col·lectius següents: les persones sense llar, les dones afectades per la 
violència masclista, les persones refugiades, les persones amb drogodependències, 
les persones amb trastorn mental, les persones perceptores de prestacions molt bai
xes, els i les joves extutelats i altres en situacions anàlogues que requereixen una 
especial atenció, tutela o suport especialitzat.»

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera. Aplicació de les mesures d’agilització en 
els procediments relatius a projectes d’energies renovables en tràmit
1. Les mesures d’agilització en els procediments relatius a projectes d’energies 

renovables previstes a l’article 1 del present Decret llei, són d’aplicació als procedi
ments d’autorització administrativa per a la implantació de les instal·lacions que es 
trobin en tràmit en la data d’entrada en vigor d’aquest Decret llei.

2. Les mesures provisionals previstes a l’apartat 2 de la disposició addicional ter
cera del Decret llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les 
energies renovables distribuïdes i participades, incorporat per l’article 1.3 d’aquest 
Decret llei, poden ser adoptades per l’òrgan competent en els procediments admi
nistratius en matèria de conflictes de connexió a la xarxa elèctrica que estiguin en 
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tràmit en la data d’entrada en vigor d’aquest Decret llei, sempre que es compleixin 
els requisits previstos.

Disposició addicional segona. Publicació de dades agrícoles
El departament competent en matèria d’agricultura ha de publicar a la seva pàgi

na web les dades relatives a les superfícies de secà i regadiu dels municipis de Cata
lunya i el percentatge d’ocupació de la superfície agrícola corresponent a les plantes 
autoritzades en el termini de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquest 
Decret llei.

Disposició addicional tercera. Àmbit d’aplicació de l’article 1 del Decret 
llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria 
social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la 
COVID-19, durant la seva vigència

Sens perjudici del que estableix l’apartat 3 de la disposició derogatòria d’aquest 
Decret llei, durant el període de vigència de l’article 1 del Decret llei 19/2020, de 
19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els 
efectes de la pandèmia generada per la COVID19, les previsions d’aquest precepte 
es fan extensives, amb caràcter retroactiu des del dia 21 de maig de 2020 fins a la 
data d’entrada en vigor d’aquest Decret llei, als serveis de reinserció per a persones 
amb drogodependències i/o altres addiccions i per a persones afectades pel virus 
VIH/SIDA previstos a la Cartera de Serveis Socials, i inclosos a l’annex 4, línia J de 
l’Ordre TSF/127/2019, de 27 de juny, per la qual s’aproven les bases que han de regir 
la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit 
de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera. Percentatge de l’Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya (IRSC) a tenir en compte per al reconeixement 
de família monoparental
Fins que s’aprovi una nova Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 

el percentatge de l’IRSC aplicable al llindar de la pensió d’aliments per a la conside
ració de família monoparental previst a l’article 4.2 c) del Decret 151/2009, de 29 de 
setembre, és del 61,25%, i el percentatge aplicable a la consideració d’independèn
cia econòmica dels fills o filles respecte dels seus progenitors per al reconeixement 
i manteniment de la condició de família monoparental previst a l’article 4.3.c) del 
Decret 151/2009, de 29 de setembre, és del 122,5%.

Disposició transitòria segona. Còmput d’ingressos dels beneficiaris i 
beneficiàries de la prestació econòmica prevista a l’article 21 de la Llei 
13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic

De manera extraordinària i durant els mesos que l’Estat mantingui vigent l’ar
ticle 45 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures ur
gents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i 
socials de la guerra a Ucraïna, l’increment del 15% en l’import de l’Ingrés Mínim 
Vital no computarà com a ingressos i, per tant, no es deduirà de la prestació econò
mica complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals prevista a l’ar
ticle 21 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials.

Disposició derogatòria
1. Es deroga l’article 7 del Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extra

ordinàries en matèria sanitària i administrativa.
2. Es deroguen els articles 1, 3, 4, 5, 7, 8 i 9, i la disposició addicional primera del 

Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, pel qual s’adopten mesures pressupostàries en 
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relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de 
determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el 
Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada 
per la COVID19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d’infància 
i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures eco
nòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada 
per la COVID19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 
21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, 
sota el títol de mesures de caràcter social.

3. Es deroga l’article 1 del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures com
plementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia ge
nerada per la COVID19.

4. Es deroga el capítol III del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures ur
gents de caràcter econòmic, cultural i social.

5. Es deroguen els articles 1, 2, 3, 4, 5 i 6 i la disposició final primera del Decret 
llei 35/2020, de 20 d’octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, 
i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d’adopció de mesures socials i 
sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID19.

6. Es deroguen els articles 16 i 17 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de 
mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la 
COVID19.

7. Es deroga el capítol I del Decret llei 47/2020, de 24 de novembre, de mesures 
extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de 
mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, 
de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les 
conseqüències de la COVID19, i del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de 
mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social.

8. Es deroga la disposició final primera del Decret llei 51/2020 de 15 de desem
bre, de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraor
dinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID19, i del 
Decret llei 49/2020, d’1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria 
d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la 
major afectació en el mercat de treball de la COVID19 en determinats territoris de 
Catalunya.

9. Es deroga el Decret llei 55/2020, de 29 de desembre, de mesures extraordi
nàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel 
confinament perimetral de determinades comarques arran de la COVID19.

10. Es deroga el Decret llei 2/2021, de 12 de gener, d’ajuts extraordinaris en l’àm
bit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les con
seqüències de la COVID19.

11. Es deroga el Decret llei 44/2020, de 17 de novembre, pel qual es crea el Cens 
d’espais de cultura responsables.

12. Es deroga el Decret llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de su
port a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

Disposicions finals

Disposició final primera. Rang normatiu de determinats preceptes
Les previsions contingudes en els articles 3, 8, 9 i 11 d’aquest Decret llei man

tenen rang reglamentari de decret als efectes del seu desplegament, modificació  
i derogació.
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Disposició final segona. Pròrroga de la vigència de determinades 
mesures relatives a la gestió de la sanitat pública durant la pandèmia

Es prorroguen fins al 31 de desembre de 2022 la vigència dels preceptes se
güents:

1. L’apartat 3, excepte la referència al punt 1, i els apartats 11 a 16 de l’article 2 
del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en 
relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit 
tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes 
de la pandèmia generada per la COVID19.

2. L’article 11 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en ma
tèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, 
de transport públic i en matèria tributària i econòmica, segons la redacció donada 
pel Decret llei 26/2020, de 23 de juny.

3. L’article 1 i l’article 6 del Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extra
ordinàries en matèria sanitària i administrativa.

4. L’article 2 del Decret llei 48/2020, d’1 de desembre, de mesures de caràcter or
ganitzatiu en l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària 
provocada per la COVID19, i de modificació del Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, 
i del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre.

Disposició final tercera. Suspensió de l’obligació de la comunicació  
de dades identificatives i de contacte del personal dels serveis socials 
de caràcter residencial al Departament de Salut

Es faculta el conseller o consellera de Salut per resoldre la suspensió de l’obliga
ció de comunicació de dades establerta en l’article 2 del Decret llei 48/2020, d’1 de 
desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l’àmbit sanitari, social i de salut 
pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID19, i de modifica
ció del Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, i del Decret llei 41/2020, de 10 de novem
bre, en funció de l’evolució de la situació de crisi sanitària derivada de la COVID19  
i d’acord amb l’estratègia de vigilància i control aplicable.

Disposició final quarta. Habilitació per adoptar mesures extraordinàries 
respecte dels serveis de la xarxa de serveis socials d’atenció pública

1. En aquelles tipologies de serveis especialitzats de la Cartera de serveis socials 
que proposi el departament competent en matèria de serveis socials, el Govern pot 
establir, en funció de l’evolució de la pandèmia de la COVID19, i mitjançant acord:

1.1. El pagament d’un import addicional per plaça en el cas dels serveis socials 
de la xarxa d’atenció pública amb concert social o gestió delegada, en règim de col
laboració, amb places subvencionades, així com places finançades amb prestació 
econòmica vinculada del Departament de Drets Socials, que estigui destinat al re
forç del personal d’atenció directa –principalment gerocultor i personal auxiliar–, a 
la compra d’equips de protecció individual i a la intensificació de les mesures addi
cionals d’higiene relacionades amb la COVID19, així com altres mesures relaciona
des amb la COVID19 que puguin ser necessàries. L’acord del Govern que  estableixi 
l’import addicional esmentat pot establir el seu import exacte per a cada servei i au
toritzar el seu pagament. En el cas que s’estableixi, aquest import es podrà abonar 
mensualment o amb la periodicitat que es determini.

1.2. Les mesures de sectorització i d’aïllament que siguin necessàries en els cen
tres de la xarxa de serveis socials d’atenció pública amb concert social i gestió delega
da, en règim de col·laboració, amb places subvencionades, així com places finançades 
amb prestació econòmica vinculada del departament competent en matèria de serveis 
socials, l’establiment dels costos derivats de l’adopció d’aquestes mesures i l’autorit
zació del seu pagament a les entitats proveïdores.
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1.3. Els imports a pagar a les entitats proveïdores respecte de les places no ocu
pades amb motiu de la pandèmia, i l’autorització del seu pagament, en els centres de 
la xarxa de serveis socials d’atenció pública amb concert social i gestió delegada, en 
règim de col·laboració, amb places subvencionades, així com places finançades amb 
prestació econòmica vinculada.

2. Els acords a què fa referència l’apartat anterior han de tenir en compte les me
sures exigibles als serveis per part de les autoritats sanitàries en cada moment, se
gons l’evolució de la pandèmia.

3. S’habilita la persona titular del departament competent en matèria de serveis 
socials per ordenar, mitjançant resolució, el pagament directe de les mesures esta
blertes en els acords del Govern als quals fa referència aquest article, als centres que 
presten serveis especialitzats de la Cartera de serveis socials amb places col·labora
dores, amb places finançades amb prestació econòmica vinculada i amb places sub
vencionades pel departament.

4. Els pagaments a les entitats prestadores de serveis socials s’han de dur a terme 
d’acord amb les instruccions que, si escau, dicti l’òrgan competent del departament 
competent en matèria de serveis socials.

Disposició final cinquena. Garantia per a la formalització d’operacions 
de finançament per a empreses fruit de la recerca

S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici del 2022, fins a una 
quantia màxima global de 7.748.934,19 euros, a favor de l’Institut Català de Finan
ces per a la formalització d’operacions de finançament per a empreses fruit de la re
cerca. A aquest efecte, el Departament de Recerca i Universitats ha de formalitzar 
un conveni amb l’Institut Català de Finances per donar continuïtat a la utilització 
del fons de garantia ja existent, i que va gestionar l’Institut Català de Finances, mit
jançant l’IFEM (Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU), en vir
tut del Conveni de col·laboració de 16 de desembre de 2014, modificat per addenda 
de 31 de juliol de 2017, entre el Departament d’Economia i Coneixement, IFEM i 
l’Institut Català de Finances pel qual es constitueix un fons de garantia associat a la 
línia de finançament per a empreses fruit de la recerca.

Disposició final sisena. Títols competencials
Aquest Decret llei es dicta a l’empara del que disposen els articles 116, 121, 127, 

129, 132, 133, 137, 138, 149, 152, 158, 162, i 166, de l’Estatut d’autonomia de Ca
talunya, d’acord amb els quals correspon a la Generalitat competències en matèria, 
respectivament, d’agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals; comerç; cultura; 
dret civil; emergències i protecció civil; energia i mines; habitatge; immigració; or
denació del territori i del paisatge, del litoral i urbanisme; planificació, ordenació i 
promoció de l’activitat econòmica; recerca, desenvolupament i innovació tecnològi
ca; sanitat; salut pública; ordenació farmacèutica i productes farmacèutics; i en ma
tèria de serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies

Disposició final setena. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals s’apliqui aquest De
cret llei cooperin a complirlo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el 
facin complir.

Barcelona, 17 de maig de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Laura Vi

lagrà Pons, consellera de la Presidència; Roger Torrent i Ramió, conseller d’Em
presa i Treball, per encàrrec (Decret 96/2022, d’11 de maig. DOGC núm. 8667, de 
13.05.2022), Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència; Gemma Geis i Car
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reras, consellera de Recerca i Universitats; Teresa Jordà i Roura, consellera d’Ac
ció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; Josep Maria Argimon Pallàs, conseller 
de Salut; Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior; Violant Cervera i Gòdia, 
consellera de Drets Socials; Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura; Lourdes 
Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Antecedents del Decret llei
1. Comunicació inici de la tramitació.
2. Text de la iniciativa sotmesa al Govern i aprovada.
3. Informe justificatiu.
4. Annex 1. Informe justificatiu EMT i JUS.
5. Annex 2. Informe justificatiu REU.
6. Annex 3. Informe justificatiu ACC.
7. Annex 4. Informe justificatiu SLT.
8. Annex 5. Informe justificatiu INT.
9. Annex 6. Informe justificatiu DSO.
10. Annex 7. Informe justificatiu CLT.
11. Informe de la Direcció General de Pressupostos, en relació amb l’impacte 

pressupostari.
12. Informe jurídic.
13. Ordre d’inserció al DOGC.
14. Certificat del secretari del Govern.
15. Text de la iniciativa publicada al DOGC.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’objecció de consciència 
dels professionals sanitaris
250-00647/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 56634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

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 sobre la objeción de conciencia en 
los profesionales sanitarios, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Se define como objeción de conciencia el derecho a oponer excepciones al cum

plimiento de deberes jurídicos cuando su cumplimiento implique una contravención 
de las convicciones personales ya sean religiosas, morales o filosóficas.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de sa
lud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que permite 
el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación y, más recientemente, con 
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la aprobación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la euta
nasia que despenaliza el suicidio asistido médicamente, los profesionales de la salud 
están viendo cómo cada vez resulta más difícil ejercer su derecho de libre ejercicio 
y de objeción de conciencia.

Esto se debe a las constantes presiones ejercidas por las administraciones públi
cas controladas por los partidos de izquierdas y progresistas que pretenden desna
turalizar al ser humano y hacer caer a la profesión médica en una falta del Código 
Deontológico de la Profesión Médica qué en su máxima representación, plasmada 
en el Juramento Hipocrático, reza así: 

«Y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un 
tal uso, y del mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino 
que, a lo largo de mi vida, ejerceré mi arte pura y santamente.»

Por todo ello, no es de extrañar el alto índice de médicos que, en ausencia de 
convicciones religiosas que se lo prohíban, se nieguen a acabar con la vida de un 
ser humano agarrándose a la objeción de conciencia por convicciones puramente 
morales.

Por otra parte, no debemos olvidar, que la Constitución Española ampara y des
cribe este derecho.

La democracia española, basada en las leyes imperantes de la carta magna, debe 
respetar los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y como la ley misma 
menciona, la objeción de conciencia está incluida en el «derecho fundamental a la 
libertad ideológica y religiosa», reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución 
Española, y como tal «es directamente aplicable, especialmente en materia de de
rechos fundamentales».

Por otra parte, admite la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, en un 
obiter dicta, la existencia del derecho a la objeción de conciencia del personal sani
tario sin que sea necesaria la interpositio legislatoris. Así, en su fundamento jurídico 
decimocuarto, declaró que: 

«Cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, 
que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no 
tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del derecho fundamental 
a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1 de la Constitu-
ción y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es 
directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales».

Cualquier pretensión de redimir u obstruir la libertad de la objeción de concien
cia, se presenta como ilegal y anticonstitucional. Por tanto, la creación de cualquier 
pretexto legal o formalizado que negara u obstruyera el derecho a los cuerpos sani
tarios de poder decidir sobre quitar una vida o no sería totalmente un ataque a nu
estro propio Estado de Derecho.

Asimismo, el Presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montal
vo, hace especial incapié en ello cuando afirma que: 

«El Tribunal Constitucional dice que la objeción de conciencia es un derecho 
fundamental cuando se asocia a un imperativo moral vinculado a la vida, al ini-
cio o al final de la vida. Como tal, no depende de que el legislador lo regule, por-
que está en la Constitución, de modo que se podía haber ejercido sin necesidad 
de que se contemplara en la ley».

A su vez, existe otra razón obvia para tolerar las actuaciones de objeción de con
ciencia en el lugar de trabajo. Y es que las personas tienen derecho a la libre elección 
de empleo, como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Huma
nos y cualquier limitación de ese derecho debe justificarse ante unos valores y unas 
razones sólidas.
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Lo mismo se persigue de los principios de tolerancia y libertad de conciencia 
que forman parte de los fundamentos morales de una democracia. La posición por 
defecto es que un médico no debería tener que elegir entre su derecho a la libre 
elección de profesión y sus convicciones morales fundamentales. Esto no implica 
que los empleados sean libres de conservar su trabajo si se niegan a realizar tareas 
esenciales, pero no se puede obligar a las personas a elegir entre estos derechos fun
damentales.

Por todos estos motivos, y ante los constantes ataques institucionales hacia la 
objeción de conciencia de la profesión médica que se han recrudecido los últimos 
años como consecuencia de la entrada en vigor de las leyes arriba indicadas de des
penalización del aborto y la eutanasia, Vox en Cataluña presenta esta propuesta con 
el fín de proteger los derechos de los sanitarios catalanes.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero: Garantizar el respeto absoluto a la objeción de conciencia de todos los 

profesionales sanitarios de Cataluña, sin que pueda ocasionar daños colaterales en 
el desarrollo de su actividad laboral o su trayectoria profesional.

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos; María Elisa Gar

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX

Proposta de resolució sobre els trastorns de l’aprenentatge
250-00648/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 56744 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

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

tari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre transtorns d’apre
nentatge, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Segons dades del Departament d’Educació, es calcula que fins a un 17% de la 

població té dislèxia. Aquest trastorn afecta entre un i tres alumnes per aula, però 
la majoria de casos no es diagnostiquen. Si no es detecta i es tracta és evident que 
aquest trastorn entorpeix l’aprenentatge i erosiona l’autoestima. La dislèxia forma 
part dels anomenats trastorns d’aprenentatge que, segons un estudi dels hospitals 
Vall d’Hebron i Sant Joan de Deu, afecten a un 20% dels alumnes catalans. El ma
teix estudi apunta que la xifra d’alumnes afectats és semblant a la de la majoria dels 
països rics, amb la diferència que, a Catalunya, només a 2 de cada 10 dels afectats 
son diagnosticats i tractats adequadament. Aquests trastorns son una de les causes 
principals del fracàs i l’abandonament escolar, que a Catalunya té un índex espe
cialment elevat (20% enfront el menys del 7% als països nòrdics). Si un 20% dels 
alumnes de primària i ESO de Catalunya tenen aquests trastorns, la xifra d’afectats 
estaria al voltant dels 140.000, però actualment només se’n tracten uns 30.000. Les 
xifres demostren que, ara per ara, no s’estan donant les respostes adequades a les 
necessitats dels alumnes amb trastorns d’aprenentatge (TA), tot i el reguitzell de nor
mativa que envolta aquesta problemàtica.
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L’educació inclusiva i equitativa és un pilar fonamental per tal de garantir la 
igualtat d’oportunitats, així com de benestar individual i col·lectiu. L’article 27 de  
la Constitució Espanyola assenyala que tota la ciutadania té dret a l’educació i és un 
deure dels poders públics garantirlo. L’objectiu número 4 dels Objectius de Desen
volupament Sostenible (ODS) també fan referència a l’educació de qualitat com a 
eina per a reduir la desigualtat. La Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per 
la que es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOMLOE), 
mostra una especial atenció cap a l’alumnat amb necessitats específiques de su
port educatiu, que es regeix pels principis d’inclusió i participació, qualitat, equitat, 
sense discriminació i amb igualtat efectiva en l’accés i permanència en el sistema 
educatiu i accessibilitat universal per a tot l’alumnat. Concretament, a la disposició 
addicional quarta s’estableix que «les Administracions educatives vetllaran per a 
que les decisions d’escolarització garanteixin la resposta més adient a les necessi
tats específiques de cada alumne, d’acord amb el procediment que recull l’article 74 
d’aquesta Llei».

A banda del marc normatiu de l’Estat, Catalunya compta amb diverses normes 
indispensables per a l’assoliment efectiu de l’educació inclusiva, també pel que fa 
als trastorns de l’aprenentatge. Tot i l’existència de les normes, es fa palesa la fal
ta de desplegament de les mateixes perquè arribin de manera efectiva a les aules, a 
l’alumnat i a les famílies. La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, disposa que 
el projecte educatiu de cada centre ha d’incloure elements metodològics i organitza
tius necessaris per atendre adequadament els alumnes amb trastorns de l’aprenen
tatge o de comunicació que puguin afectar a l’aprenentatge i la capacitat de relació, 
comunicació o comportament, i és l’Administració educativa qui ha d’establir, per 
mitjà dels serveis educatius, protocols per a la identificació dels trastorns de l’apre
nentatge o de comunicació i l’atenció metodològica adequada. De fet, a la Resolu
ció ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb trastorns  
de l’aprenentatge, ja es dibuixen no només les línies d’intervenció per a la detecció de  
les dificultats, sinó que defineix aquests trastorns i els criteris per identificarlos. El 
text admet, en el seu primer article, que els trastorns d’aprenentatge (TA) provoquen 
que el rendiment de l’alumne estigui per sota de les seves capacitats, afectant les 
relacions amb els companys i repercutint negativament en la seva autoestima i rela
cions familiars. Dins els TA no només s’engloben els nens i nenes amb trastorns per 
dèficit d’atenció o hiperactivitat (TDAH), sinó a trastorns que afecten l’adquisició 
i l’ús funcional del llenguatge, de la lectura, l’escriptura i les habilitats matemàti
ques. És a dir, trastorns com la dislèxia. Les mesures generals d’atenció educativa, 
així com el Pla individualitzat o la detecció a les aules son una eina indispensable 
per adaptar l’aprenentatge a l’alumnat amb TA, però cal una visió més proactiva per 
tal de superarlos, un fet que actualment no es tracta dins les escoles sinó fora, de 
manera privada i no com a servei públic. El personal docent no pot ser docent a les 
aules normalment saturades i alhora psicopedagog o logopeda per als alumnes amb 
TA. És indispensable que hi hagi professionals especialitzats a les escoles que pu
guin donar respostes a les necessitats individualitzades de l’alumnat, especialment a 
l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

El decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 
d’un sistema educatiu inclusiu, inclou els alumnes amb trastorns d’aprenentatge en
tre l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Aquest decret, que 
no ha comptat des del 2017 amb un desplegament efectiu dels recursos però sí amb 
l’obligació legal per part dels centres a atendre la diversitat, inclou en el seu capí
tol V els serveis i recursos que es posen a disposició dels centres, especialment de 
recursos de personal, amb llocs de treball ordinaris amb l’especialitat de mestre 
d’educació especial, mestre d’audició i llenguatge i orientador en els centres de se
cundària, a més llocs de treball específics. Inclou també recursos conjunturals com 
les aules d’acollida, els suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI), d’au
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dició i llenguatge (SIAL) i integrals de suport (AIS). Tot plegat en un context en el 
que famílies i educadores segueixen insistint en que calen recursos i formació per 
atendre la diversitat, i que se suma també a l’informe del Síndic de Greuges Educa
ció Inclusiva a Catalunya (setembre 2021), on destaca que un dels obstacles, a més 
del canvi cultural necessari a la pràctica professional i la coresponsabilitat dels ac
tors que intervenen, és la insuficiència de recursos destinats a fer possible el nou 
model d’educació inclusiva.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Dotar dels recursos de personal i conjunturals necessaris als centres docents 

de Catalunya per tal d’atendre de manera adequada a l’alumnat amb necessitats es
pecífiques de suport educatiu, que inclou l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge, 
d’acord amb la Llei Orgànica 3/2020, La Llei 12/2009, la Resolució ENS/1544/2013 
i el Decret 150/2017.

2. Millorar la dotació dels EAP i dels recursos d’orientació psicopedagògica dis
ponibles als centres

3. Reforçar els mecanismes de detecció de l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge 
a través de la inclusió de professionals especialitzats entre els recursos de personal.

4. Introduir els canvis necessaris en els projectes educatius de centre cap a una 
transformació metodològica, d’inclusió i innovació educativa, flexible, competencial 
i enfocada en l’alumne mitjançant metodologies diverses que facin que l’aula sigui 
més integradora.

5. Establir comissions de caràcter territorial amb la presència de tots els serveis 
que atenen infants i famílies dins i fora de l’àmbit educatiu amb l’objectiu que pu
guin actuar de manera coordinada i garantir un enfocament comú en les interven
cions respectives.

6. Redefinir el paper dels EAP i equips de suport psicopedagògic com a instru
ments clau de transformació del sistema educatiu, per avançar cap a una inclusió 
efectiva a través del seu assessorament als centres i les famílies, i millorar la seva 
participació en l’acompanyament de l’alumnat durant tota l’escolaritat (síndic)

Palau del Parlament, 3 de maig de 2022 
Jordi Jordan Farnós, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Institut 
Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00649/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

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

do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la Propuesta de resolución para la eliminación de los barracones del Insti
tuto Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Instituto Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí tiene su sede principal 

en la calle Sant Martí de l’Erm y, además, desde el curso 20132014 dispone de otro 
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equipamiento que está situado a una distancia de más de un kilómetro y medio de 
ese edificio.

En este segundo equipamiento se ubican cinco aulas de 1º de ESO y cinco aulas 
de 2º de ESO, todas ellas en barracones prefabricados que presentan claras deficien
cias interiores como: poca luz natural, escaso e insuficiente tamaño de las aulas y 
situación en un espacio que no reúne las condiciones exteriores adecuadas. Entre 
otras deficiencias, el espacio dedicado al recreo es de tierra y cuando llueve queda 
totalmente embarrado e impracticable para su fin.

Por otro lado, la distancia que separan los barracones de la sede principal del 
instituto impide a los alumnos de ESO que se encuentran en los barracones utilizar 
los equipamientos comunes de la sede principal. Impidiendo, también, la normal in
teractuación con los alumnos que se encuentran en la sede.

La carencia y precariedad de las instalaciones del instituto se pone aún más de 
manifiesto si se tiene en cuenta que la ratio de alumnos por clase está muy sobrepa
sada y supera los 30 alumnos en casi la totalidad de las aulas.

Junto a todas las carencias relatadas, hay que mencionar que el Instituto Jaume 
Salvador i Pedrol carece del justo reconocimiento de su nivel organizativo, función 
pedagógica y resultados educativos. Lo que refleja la dedicación y profesionalidad 
de su personal docente y de gestión, sin que ello pueda servir de justificación para 
ocultar la precariedad e insuficiencia de las instalaciones adecuadas.

Estas mismas reclamaciones se presentaron como propuesta de resolución, a ins
tancias del grupo parlamentario de Ciutadans, en noviembre de 2016, que fue apro
bada en comisión. Desde entonces, cinco años más tarde, el Instituto Jaume i Pedrol 
de Sant Joan Despí continúa sin un edificio nuevo para albergar a los estudiantes de 
ESO afectados, viéndose empeorada su situación por el paso del tiempo y el aumen
to del número de alumnos, lo que hace más patente la necesidad de llevar a cabo 
este proyecto.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Considerar prioritaria la eliminación de los módulos prefabricados del Institu

to Jaume i Pedrol de Sant Joan Despí, para garantizar el mantenimiento de la cali
dad de la educación de sus alumnos.

2. Destinar los recursos necesarios para la redacción del proyecto de construc
ción de un nuevo edificio para el Instituto Jaume i Pedrol de Sant Joan Despí que 
cubra las actuales necesidades y se adecúe a la previsión de futuras necesidades de 
plazas educativas dada la expansión demográfica del municipio.

3. Incluir una partida en los próximos presupuestos de la Generalitat para la ad
judicación y construcción del nuevo edificio del Instituto Jaume i Pedrol de Sant 
Joan Despí.

4. Comunicar este acuerdo al equipo directivo y el AMPA del Instituto Jaume  
i Pedrol de Sant Joan Despí, así como el Ayuntamiento de Sant Joan Despí.

Palacio del Parlamento, 2 de mayo de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un informe tècnic relatiu 
al projecte de construcció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, 
de Girona
250-00650/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parlamen

tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució en referència a l’elaboració d’un 
informe tècnic sobre el projecte de construcció del nou Hospital Josep Trueta, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La construcció del nou Hospital Josep Trueta, a Girona, és una necessitat consta

tada des de fa anys per a poder ampliar els serveis oferts i donar una millor atenció 
als ciutadans d’aquesta província.

El juliol del 2020 el Govern de la Generalitat anuncia que el nou Hospital True
ta s’ubicarà al costat de l’actual hospital Santa Caterina de Salt, a uns terrenys que 
comprenen ambdós municipis (Salt i Girona). D’aquesta manera es pretén construir 
una ciutat sanitària que englobi investigació, docència i assistència sanitària.

La ubicació prevista i els plànols que ara coneixem quant a la ubicació, afecten a 
dues masies. Una d’elles és Can Sureda, del segle XVII i l’altra Mas Bellsolà o Can 
Conill del segle XVIII i ambdues masies formen part del catàleg d’edificis protegits 
de l’Ajuntament de Girona.

El més probable és que els propietaris de dites masies acabin portant als tribu
nals l’expropiació forçosa a què es veuran obligats, fet que comportarà un retard en 
els terminis de la construcció del nou Hospital Trueta.

És important que ambdós centres hospitalaris estiguin connectats entre ells per 
poder així facilitar, entre d’altres, l’optimització de recursos, la major atenció als 
pacients, però també poder oferir el millor servei possible a través de la cooperació 
i la gestió dels dos centres hospitalaris.

El municipi de Salt compta amb terrenys més que suficients per a construir el 
nou Hospital Trueta.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. L’elaboració d’un informe tècnic que analitzi la viabilitat de construir el nou 

Hospital Trueta als terrenys que s’ubiquen davant per davant de l’actual Hospital 
Santa Caterina de Salt.

2. Que en aquest informe tècnic es tinguin en compte diversos aspectes, comen
çant tant pels criteris mèdics com per les afectacions urbanístiques i les afectacions 
econòmiques del que comportaria el fet de modificar l’actual planejament urbanístic.

3. Que la ubicació definitiva i la redacció dels projectes pertinents per a la nova 
construcció s’executin abans de la finalitzar el tercer trimestre d’enguany.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’atenció ginecològica als centres 
de salut de Sant Joan Despí
250-00651/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Par

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’atenció 
ginecològica als centres de salut de Sant Joan Despí, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Sant Joan Despí resideixen més de trentaquatre mil persones, això no obstant, 

els dos centres d’atenció primària del municipi no disposen d’un servei d’atenció 
ginecològica, i les usuàries es veuen obligades a desplaçarse a municipis confron
tants, principalment a Cornellà de Llobregat, per a rebre aquesta atenció sanitària.

Els veïns i institucions de Sant Joan Despí porten temps reclamant i denunciant 
la necessitat del retorn del servei de ginecologia que va ser suprimit ja fa mes d’un 
any, el que suposa un risc de deteriorament de la salut ginecològica de les dones del 
municipi, entre d’altres, al dificultar el control i el seguiment per fer el diagnòstic 
a les fases inicials de molts tipus de càncer, abans que no produeixin símptomes.

Aquesta qüestió se suma a la insuficient oferta sanitària pública del municipi, 
una oferta que no permet atendre adequadament la població, situació que s’ha agreu
jat els darrers anys de pandèmia. La demanda de serveis de salut augmenta cada cop 
més a Sant Joan Despí i cal remodelar i millorar la cobertura sanitària al municipi.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Que restableixi al CAP Verdaguer i al CAP Les Planes de Sant Joan Despí al 

llarg del 2022, els equips complets del servei de ginecologia.
2. Repensar i remodelar el servei d’atenció primària de Sant Joan Despí per tal 

de millorarlo i donar una resposta ràpida a les necessitats sanitàries del municipi.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències pediàtriques 
al Prat de Llobregat
250-00652/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

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

mentario de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el Servicio 
de urgencias pediátricas en el Prat de Llobregat, para que sea sustanciada ante la 
Comisión de Salud, con el siguiente texto: 



BOPC 320
30 de maig de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 40

Exposición de motivos
Según datos del Idescat de 2018, la población infantil (0 a 14 años) de El Prat de 

Llobregat (Baix Llobregat) era de 10.058 personas, lo que representa un 16% de la 
población total del municipio.

Para atender las urgencias de este segmento de la población, tan sensible y con 
necesidades tan específicas, se dispone de una unidad de urgencias pediátricas, si
tuada en el Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP).

Esta unidad, que depende del Hospital de Sant Joan de Deu, tiene un horario de 
consulta de 15 a 22 horas los días laborables y de 10 a 22 horas los días festivos y 
fines de semana.

Fuera de este horario, las urgencias pediátricas son atendidas por personal médi
co y de enfermería del propio CUAP, no especialistas en pediatría, aunque disponen 
de un sistema permanente de interconsulta en tiempo real a cargo de un pediatra 
consultor ubicado en el Servicio de Urgencias del Hospital de Sant Joan de Deu.

La necesidad de contar con un especialista en pediatría durante toda la jornada 
es una necesidad y una demanda de los vecinos de El Prat de Llobregat y el pleno 
municipal aprobó, por unanimidad, una moción en la que se instaba alGobierno 
Municipal a reclamar al Departamento de Salud la ampliación a jornada continuada 
de la Unidad de Urgencias Pediátricas.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
Ampliar el horario de la Unidad de Urgencias Pediátricas del Centro de Ur

gencias de Atención Primaria (CUAP) Disset de Setembre de El Prat de Llobregat 
(Baix Llobregat), de forma que disponga de un especialista en pediatría durante las 
24 horas del día y los 365 días del año.

Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’Institut de Vilafant
250-00653/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 57300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Dolors Carreras i Casany, diputada, Silvia Pa

neque Sureda, diputada, Mónica Ríos García, diputada, Òscar 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 Propos
ta de resolució sobre l’institut de Vilafant, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’institut de Vilafant és un equipament llargament reclamat en aquesta població 

de l’Alt Empordà, ja que el centre porta ja 14 anys funcionant en barracons. A Vila
fant l’Ajuntament i la comunitat educativa han reclamat en multitud d’ocasions, que 
cal un edifici que pugui acollir dues o tres línies per curs i amb espai per a cicles 
formatius.

La tasca educativa, a més de la inqüestionable dedicació del professorat, reque
reix d’unes instal·lacions determinades –com ara aules temàtiques de música i plàs
tica i un segon laboratori– de les quals en aquests moments l’institut no disposa. 
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A més, els alumnes mereixen deixar enrere els barracons i estudiar en espais més 
amables, grans, ben il·luminats, diàfans i confortables, en els quals tinguin les con
dicions òptimes per a l’aprenentatge.

Així ho va entendre el Departament d’Educació. En el mes de juliol de 2020, 
el Govern de la Generalitat va aprovar la modificació del Pla Econòmic i Finan
cer d’Inversions (PEF) en construccions escolars del Departament d’Educació amb 
la incorporació de disset actuacions per un import total de 91.002.142 euros; dins 
aquest paquet hi havia inclosos 8.320.000 euros per a la construcció de l’institut de 
Vilafant.

En aquells moments, s’havien iniciat els tràmits per a la construcció del nou ins
titut i l’Ajuntament ja havia cedit els terrenys, però Ensenyament va indicar la con
veniència d’adaptar l’orientació del futur edifici al nou Pla General del municipi. Els 
representants del Departament d’Ensenyament van sostenir que aquesta nova actua
ció que es demanava, no afectaria a la construcció del nou equipament, donat que ja 
es disposava de pressupost.

Dos anys més tard, però, Vilafant continua sense el nou institut i a hores d’ara 
encara no s’ha encarregat el projecte.

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. Accelerar els tràmits pendents per tal que sigui possible encarregar el projecte 

del nou institut de Vilafant abans de finalitzar l’any 2022.
2. Determinar un calendari per a la licitació del projecte i per a la construcció de 

l’institut abans de finalitzar l’any 2022.
3. Incloure partida pressupostària als Pressupostos del 2023 per la seva cons

trucció.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Dolors Carreras i Casany, Silvia Paneque Sure

da, Mónica Ríos García, Òscar Aparicio Pedrosa, diputats, GP PSCUnits

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mar Nova, 
de Premià de Mar
250-00654/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 57301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Dolors Carreras Casany, diputada, Elena Díaz 

Torrevejano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen
ten la Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mar Nova de Premià 
de Mar, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Al mes de febrer de 2020 el Departament d’Educació va acordar amb l’Ajunta

ment de Premià de Mar, la signatura d’un conveni per a la construcció d’una nova 
escola a causa de la situació en la qual es troba l’actual edifici de l’Escola Mar Nova.

L’Ajuntament de Premià de Mar va aprovar en sessió plenària el 19 de maig de 
l’any 2021 el conveni que ha de signar amb el Departament d’Educació per poder 

Fascicle segon
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iniciar el procediment de licitació de projecte i d’obres amb el vot favorable de tots 
els grups municipals.

En un inici el cost del projecte era repartit 50% per part de l’Ajuntament i l’altre 
50% per part de la Generalitat, tot i que aquest últim està compromès a ser avançat 
per part de l’Ajuntament i més endavant serà tornat per la Generalitat, amb l’esforç 
econòmic i pressupostari que suposa per l’Ajuntament; fet que demostra el compro
mís del consistori de Premià de Mar per l’Escola Mar Nova, pel seu manteniment 
i el seu futur.

Les darreres dates que va establir el Departament per la signatura del conveni 
van ser l’11 de febrer de 2022 però, unes setmanes abans, el mateix Departament 
va posposar aquesta reunió; emplaçant a l’Ajuntament a trobar una nova data «cap a 
Setmana Santa», això vol dir al voltant del mes d’abril de 2022, però malauradament 
encara no està prevista la data definitiva d’aquesta reunió i de la signatura d’aquest 
conveni.

Segons les darreres comunicacions del Departament d’Educació amb l’Ajunta
ment, entenem que el procediment de signatura ja fa temps que està actiu, segons la 
literalitat de la seva comunicació de data 13 de gener de 2022: «Des de Via Augusta 
ja s’ha iniciat l’expedient per tramitar el conveni. Un cop s’aprovi per acord de go
vern us enviarem el conveni aprovat per part del Departament d’Educació. Per tant, 
ja està en marxa la tramitació». Però ja han passat molts mesos d’ençà que es van 
rebre aquestes notícies i segons sembla, la signatura del conveni no arriba.

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 acordar una nova data, al més aviat 

possible, entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Premià de Mar per 
portar a terme, sense més dilacions, la signatura del conveni per a la construcció de 
l’Escola Mar Nova de Premià de Mar.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Dolors Carreras Casany, Elena Díaz Torreveja

no, diputada, GP PSCUnits

Proposta de resolució sobre la reconstrucció mamària posterior 
a un càncer de mama
250-00655/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ECP

Reg. 57303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

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

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parla
mentari Socialistes i Units per Avançar, David Cid Colomer, portaveu a la Comissió 
de Salut del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu
ció sobre la reconstrucció mamària posterior a un càncer de mama, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El càncer de mama és el més comú entre les dones. Es calcula que una de cada 

vuit dones desenvoluparà un càncer de mama al llarg de la seva vida. A Catalunya, 
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cada any es diagnostiquen 6.000 casos de càncer de mama. D’aquests, el 25% se’ls 
practica una mastectomia.

La reconstrucció del pit després d’una mastectomia per un càncer de mama no 
forma part del tractament al nostre sistema de salut públic, a diferència del diagnòs
tic i el tractament. Aquesta té un temps estimat d’entre dos i cinc anys, fent que, amb 
el pas del temps, el pit pugui quedar totalment deformat, amb protuberàncies, plecs i 
cicatrius. En una situació com aquesta, ja no es tracta només d’una qüestió estètica.

Del 25% de dones a les què han practicat una mastectomia, 180 són a la llista 
d’espera des de fa més d’un any. Tot i que les dones no comencen a ser part de la llis
ta fins que han finalitzat tot el tractament oncològic o les ferides de la primera inter
venció estan ben cicatritzades, implicant que fa dos anys que els van amputar els pits.

La possibilitat de la reconstrucció també depèn del lloc on viu la dona i dels re
cursos que hi ha a l’hospital per àrea geogràfica. Molts hospitals no tenen cirurgians 
plàstics i per això les pacients són derivades a centres amb llargues cues.

A Catalunya no es disposa d’un codi específic per la reconstrucció mamària pos
terior a un càncer dins del Servei Català de la Salut. El 2019, el Govern va a anun
ciar que estava treballant en un decret per garantir les reconstruccions mamàries 
en sis mesos, de la mateixa manera que les operacions d’hèrnia, pròtesis de genoll 
i cataractes també es fan en aquest termini de temps. Però amb la pandèmia tot va 
quedar encallat.

En altres països europeus, la llista d’espera és de sis mesos com a màxim, donat 
que consideren la reconstrucció com part del tractament. Inclús existeix legislació 
especifica sobre el tema.

La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SCCPRE), va 
publicar el 2019 que a la sanitat pública catalana hi havia només 65 cirurgians plàs
tics, suposant una taxa de 0.09 especialistes per cada 10.000 habitants, una de les 
ràtios més baixes d’Espanya. La SCCPRE calcula que gairebé el 50% dels 65 espe
cialistes treballen a temps parcial i que més de la meitat d’aquest percentatge tenen 
un contracte de menys de 20h. A més, el 40% dels cirurgians plàstics de la sanitat 
pública catalana exerceixen a serveis hospitalaris amb dos o menys professionals 
d’aquesta especialitat, limitant la capacitat d’actuació d’aquestes àrees.

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. Incorporar la reconstrucció mamària, posterior a un procés cancerigen, en les 

intervencions quirúrgiques que tenen garantit un termini màxim d’accés, aquest ter
mini no pot ser superior a 6 mesos.

2. Realitzar un anàlisi per conèixer la situació de les reconstruccions mamàries 
posteriors a un càncer de mama a Catalunya que inclogui el nombre de dones en 
llistes d’espera, quins són els hospitals amb més llistes d’espera, nombre d’interven
cions que es realitzen a cada hospital, temps màxim d’espera en l’actualitat.

3. Establir un pla de xoc d’atenció immediata per atendre a aquelles dones que 
portin més de sis mesos en llista d’espera

4. Establir millors condicions laborals dels professionals plàstics per retenirlos 
a la sanitat pública 

Palau del Parlament, 9 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSCUnits; Assumpta Escarp Gibert, porta

veu a la CS GP PSCUnits; David Cid Colomer, portaveu a la CS GP ECP
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Proposta de resolució sobre l’actualització del document «Energia 
eòlica i paisatge. Orientacions per a una adequada implantació a 
Catalunya»
250-00656/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 57309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

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

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular  Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenta la Proposta de resolució per l’actualització del document «Energia eòlica i 
paisatge. Orientacions per a una adequada implantació a Catalunya», per tal que si
gui substanciada davant la Comissió d’Acció Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2013, per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Ge

neralitat de Catalunya, l’Observatori del Paisatge va elaborar el document «Energia 
eòlica i paisatge. Orientacions per a una adequada implantació a Catalunya» amb 
la voluntat de servir de base per ajudar a decidir els llocs i les millors condicions 
per al desenvolupament de nous projectes eòlics, amb la qualitat del paisatge com a 
objectiu principal.

En aquest document esmentat, en el punt 17.2 ja ens indicaven que calia Evitar 
les grans concentracions d’aerogeneradors en determinades àrees, pels seus efectes 
acumulatius sobre el paisatge, i avançar cap a un model més descentralitzat (tal com 
s’ha produït en països com Dinamarca, Països Baixos o Alemanya), on s’aprofiti al 
màxim les línies d’evacuació a la xarxa elèctrica preexistent.

En el punt 17.4: Aprofitar el potencial eòlic existent en polígons d’activitat econò
mica (generació d’energia propera al lloc de consum), així com el de determinades 
zones periurbanes, o el de les grans vies de comunicació (totes són zones amb ac
cessos ja existents i de fàcil evacuació de l’energia). Ben emplaçats, poden capgirar 
fins i tot la percepció que sovint té la població d’espais amb poc interès o llocs on 
costa reconèixer una coherència o uns valors paisatgístics.

En el punt 22: A Catalunya no s’ha valorat prou –i s’hauria de començar a fer– el 
potencial dels aerogeneradors per dotar de més qualitat i identitat polígons comer
cials, logístics i industrials amb ben poc interès, polígons químics energètics, espais 
periurbans residencials o espais periurbans rurals desordenats, espais situats entre 
infraestructures lineals o infraestructures portuàries, que són indrets on costa reco
nèixer una coherència o uns valors paisatgístics. A partir dels criteris exposats en 
l’apartat 6.2, els aerogeneradors poden aportarhi valors estètics i identitaris, o esde
venir fins i tot nous factors d’atracció econòmica.

Ara, 9 anys més tard, Catalunya disposa de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del 
canvi climàtic. També es va aprovar el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de 
mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, 
modificat posteriorment per el Decret llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del 
desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades.

Amb aquest nou marc normatiu, entenem que el document elaborat per l’Ob
servatori del Paisatge de Catalunya s’ha d’actualitzar. Tot i així, els articles abans 
esmentats del document ja ens indicaven la necessitat d’evitar macro parcs eòlics, 
aprofitar el sòl antropitzat entre d’altres, un debat ben viu arreu del territori. Tampoc 
fa cap esment als projectes eòlics marins, doncs en aquells anys encara no era una 
tecnologia prou avançada com per tenirla en compte i que ni era ni és competència 
de la Generalitat de Catalunya.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular  
Un Nou Cicle per Guanyar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Demanar a través del Departament de Territori, l’actualització del document 

«Energia eòlica i paisatge. Orientacions per a una adequada implantació a Catalu
nya» a l’Observatori del Paisatge de Catalunya, analitzant l’impacte i orientacions al 
paisatge terrestre i incorporant en aquest document un apartat de l’impacte i orienta
cions al paisatge marí de parcs eòlics marins a les zones de Catalunya on es poden 
construir aquests parcs eòlics segons el POEM.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt,  

GP CUPNCG

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2022, sobre l’Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, corresponent a l’exercici 
del 2020
256-00023/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 57324 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 24.05.2022

L’Informe de fiscalització 6/2022, sobre l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i 
de Publicacions, corresponent a l’exercici del 2020 pot ésser consultat a l’Arxiu del 
Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par
lament: 10 dies hàbils (del 31.05.2022 al 14.06.2022).
Finiment del termini: 15.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2022.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2022, sobre el 
Servei Meteorològic de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018
256-00024/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 57325 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 24.05.2022

L’Informe de fiscalització 7/2022, sobre el Servei Meteorològic de Catalunya, 
corresponent a l’exercici del 2018 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en 
l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/270632244.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/270632244.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/270632693.pdf
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TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par
lament: 10 dies hàbils (del 31.05.2022 al 14.06.2022).
Finiment del termini: 15.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2022.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
turístiques
302-00146/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 61375 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 26.05.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA,  GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 61375)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu
blicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca
talunya, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel
lació al Govern sobre les polítiques turístiques (tram. 30200146/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació de l’encapçalament del punt 2

2. Continuar la tramitació de l’Avantprojecte de la Llei de Turisme, d’acord amb 
el calendari de l’agenda legislativa del Govern i el Pla normatiu. La tramitació de 
l’Avantprojecte es farà en paral·lel als treballs del Compromís Nacional per un Turis-
me Responsable. L’Avantprojecte haurà d’incorporar els objectius de model turístic 
definit en el Compromís així com el resultat de la participació dels agents econòmics 
i socials i els ens municipals. A més d’incorporar, entre d’altres qüestions: 

Palau del Parlament, 25 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSCUnits;  Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’accés 
als serveis bàsics en el món rural
302-00147/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 61377 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 26.05.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 61377)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’accés als serveis bàsics en el món rural (tram. 
30200147/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 4.d

4.d. Incorporar la prestació de nous serveis sanitaris als hospitals comarcals, 
aprofitant també les eines de telemedicina, per evitar els desplaçaments llargs a pa
cients i familiars i per garantir l’accés als serveis sanitaris bàsics als ciutadans de 
les àrees rurals.

Esmena transaccional 2
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 5.a

5.a. Garantir la continuïtat de les escoles i zones escolars rurals amb un projecte 
educatiu viable i facilitar l’obertura d’escoles bressol dins les escoles rurals.

Esmena transaccional 3
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 5.b

5.b. Vetllar per a que en els sistemes de provisió per als llocs de les escoles ru-
rals hi hagi l’opció de garantir continuïtat entre diferents anualitats de la persona 
que l’ocupa, així com estudiar incentius per a afavorir la provisió d’aquestes places.

Esmena transaccional 4
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 7.c

7c. Continuar amb els treballs de la Taula de la Mobilitat de les Terres de l’Ebre 
i crear la taula de mobilitat amb les administracions locals de l’Alt Pirineu i Aran 
per a la planificació i millora dels serveis de transport públic en aquests territoris.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSCUnits; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat 
viària amb relació als modes de mobilitat
302-00148/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 61381; 61382 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 26.05.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 61381)

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

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan
çar, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu
nya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, pre
senten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària amb relació als modes de mobilitat 
(tram. 30200148/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 7 amb l’esmena 3 del GP PSC i l’esmena 1 del GP JxCat

7. Implementar, des del Servei Català de Trànsit, amb la col·laboració de la Di-
recció General d’Infraestructures de Mobilitat en les vies de titularitat de la Genera-
litat, senyalització variable intel·ligent i estudiar la implementació de la tecnologia 
de cruïlles intel·ligents, amb la col·laboració dels ajuntaments en el cas de vies de 
titularitat municipal.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSCUnits; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 61382)

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

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan
çar, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, pre
senten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària amb relació als modes de mobilitat 
(tram. 30200148/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un punt 7 ter amb l’esmena 7 del GP PSC 

7 ter. Que les diferents administracions amb responsabilitats en el transport pú-
blic, Generalitat, Estat i AMB entre d’altres, elaborin i presentin en un termini de 6 
mesos, un pla català d’accessibilitat del transport públic per desenvolupar les actua-
cions necessàries per tenir un transport públic 100% accessible per a tothom, tant 
en els vehicles com en les instal·lacions
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Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un punt 7 quater amb l’esmena 8 edel GP PSC

7 quater. Crear uns xarxa de carrils BUS-VAO metropolitans en totes les vies, au-
topistes i autovies metropolitanes. Planificar la connexió dels carrils BUS-VAO d’en-
trada a Barcelona a la infraestructura de carrils bus de la ciutat per permetre una 
entrada ràpida i àgil dels busos interurbans a la ciutat.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSCUnits, porta

veus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions 
empresarials
302-00149/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 61383; 61384; 61385 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 26.05.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 61383)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel
lació al Govern sobre les inversions empresarials (tram. 30200149/13).

Esmena transaccional 1 del punt 3 amb la Esmena 2 del GP Junts per 
Catalunya 
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de la nova lletra d punt 3

d) Instar al govern de la Generalitat a promoure la formació professional dual 
destinada a cobrir la manca de personal qualificat a la industria, amb l’objectiu 
d’avançar cap a al 40% d’alumnes en aquesta modalitat.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

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

(REG. 61384)

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

na, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata
lunya, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel
lació al Govern sobre les inversions empresarials (tram. 30200149/13).
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Esmena Transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 3.c

3.c Mantenir l’atractiu de Catalunya com espai economic punter líder a l’hora de 
captar inversió industrial estrangera, millorant el capital humà i físic, utilitzant la 
xarxa d’ACCIÓ i les delegacions del Govern per a captar noves inversions a Catalu
nya per a tal de desenvolupar economies permetin construir una economia compe
titiva, industrialitzada, diversificada i sostenible.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid 

Colomer, GP ECP, portaveus

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 61385)

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

na, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les inversions empresarials (tram. 30200149/13).

Esmena transaccional 1 amb la Esmena 1 del GP Socialistes i Units 
per Avançar 
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3 a 

a. Impulsar els canvis normatius necessaris per al desplegament efectiu de la Llei 
18/2020 de facilitació de l’activitat econòmica per tal de complir amb els objectius 
pels quals va ser aprovada.

Esmena transaccional 2 amb la Esmena 4 del GP Socialistes i Units 
per Avançar 
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3 afegint una nova lletra f )

f. Culminar la posada en funcionament de la Finestreta Única Empresarial en els 
termes previstos a la Llei 18/2020, de 28 de desembre per tal de simplificar i facili
tar els tràmits administratius i burocràtics de les empreses de Catalunya.

Esmena transaccional 3 amb la Esmena 8 del GP Socialistes i Units 
per Avançar 
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3 afegint una nova lletra j)

j. Impulsar la prospecció de necessitats formatives de manera urgent i reforçar 
la FP per tal de millorar les competències i coneixements dels treballadors/es per 
facilitar la seva adaptació a les necessitats del teixit empresarial, i resoldre la pro-
blemàtica existent de cobrir llocs de treball especialitzats en determinats sectors 
econòmics

Palau del Parlament, 25 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSCUnits, porta

veus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat 
d’abordar el fenomen de les criptomonedes
302-00150/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 61376; 61378 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 26.05.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

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

61376)

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

na, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata
lunya, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel
lació al Govern sobre la necessitat d’abordar el fenomen de les criptomonedes (tram. 
30200150/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació i addició del punt 6 amb l’esmena 4 de GP d’Esquerra 
Republicana, GP de Junts per Catalunya

6. Insta al Govern a fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat per pro
hibir l’ús de la criptografía com a mitja de pagament i controlar la capacitat dels 
bancs per operar carteres amb aquests actius i promoure la col·laboració amb la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 8 amb l’esmena 5 de GP d’Esquerra Republicana, GP de 
Junts per Catalunya

8. Insta el Govern a estudiar i minimitzar l’impacte ambiental, assegurant que els 
usuaris d’aparells elèctrics i electrònics de les activitats de mineria de criptomone-
des compleixin les normes d’eficiència energètica i s’ocupin de gestionar els residus 
d’aparells elèctrics i electrònics que generen d’acord amb el Reial Decret 110/2015, de 
20 de febrer, sobre residus de aparells elèctrics i electrònics i que per tant es compleix 
amb la normativa actual de responsabilitat ampliada del productor.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid 

Colomer,  GP ECP, portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 61378)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu
blicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca
talunya, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel



BOPC 320
30 de maig de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 52

lació al Govern sobre la necessitat d’abordar el fenomen de les criptomonedes (tram. 
30200150/13).

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

2. Vigilar la publicitat relacionada amb les criptomonedes i exercir les accions 
de cessació de la publicitat enganyosa que preveu la Llei General de Publicitat, 
des de de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma l’Agència Catalana de Consum, 
especialment en els casos de publicitat dirigida a menors. Així mateix, estudiar les 
apps i serveis web d’inversió en criptomonedes en els casos en què els sigui d’apli-
cació la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, degut a aquest enfoc enganyós.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
D’addició d’un punt 2 bis amb l’esmena 2 de GP Socialistes i Units per Avançar

2.bis. Augmentar la prevenció de les addiccions comportamentals vinculades a 
les criptomonedes, tant les vinculades a l’aposta compulsiva com les de caire tec
nològic. Així mateix, estudiar la possibilitat que l’Agència de Salut Pública de Ca
talunya en faci un seguiment específic en el marc de l’observatori sobre drogues  
i addiccions comportamentals.

Esmena transaccional 3
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació, fusió i addició del punt 5 i 7 amb l’esmena 3 de GP Socialistes 
i Units per Avançar i l’esmena 3 GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya

5. Instar el Govern a fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat perquè 
els criptocaixers estiguin subjectes al compliment de les obligacions derivades de la 
normativa sobre el blanqueig de capitals i mercats de valors i amb aquesta finalitat 
mantenir un registre dels criptocaixers.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSCUnits; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema 
ferroviari
302-00153/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 61386 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 26.05.2022

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

CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 61386)

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

ra d’Unitat Popular  Un Nou Cicle per Guanyar, Marta Vilalta i Torres, portaveu  
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del  
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Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes 
presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema fer
roviari (tram. 30200153/13).

Esmena transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar,  
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Redactar, un cop analitzades les propostes de les entitats de la societat civil 
que estan treballant en l’àmbit de la mobilitat sostenible, un Pla Director (o aquella 
altra figura que tècnicament sigui mes escaient) on es projecti de forma integral quin 
ha de ser el Servei ferroviari de Catalunya pels propers anys. La redacció d’aquest 
Pla s’iniciarà abans d’acabar l’any 2022 i haurà de contemplar entre les seves direc-
tirius el reequilibri territorial, l’augment de la resiliéncia del terriotri i els següents 
punts: 

Palau del Parlament, 25 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, GP CUPNCG; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mòni

ca Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 146/XIV, sobre la moratòria 
en l’ús de les llançadores de projectils viscoelàstics pel Cos dels 
Mossos d’Esquadra
290-00118/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57278 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.05.2022

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 146/XIV, sobre la 
moratòria en l’ús de les llançadores de projectils viscoelàstics pel Cos dels Mossos 
d’Esquadra (número de tramitació 29000118/13), us informo del següent:

El protocol d’utilització de les llançadores, de 40 mm, de projectils de foam per 
part de la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra està subjecte a revisió per part 
de la Comissió d’Estudi del Model Policial. Però sens detriment de la revisió que es 
reculli en les conclusions de la comissió esmentada, el 30 de març passat va entrar en 
vigor una modificació del protocol d’utilització de les llançadores, i de llurs projectils, 
amb l’objectiu de minimitzar el risc de causar lesions. Als procediments i premisses 
que ja s’aplicaven per reduir els riscos de provocar danys no desitjats s’ha afegit la in
dicació que en cap cas es podrà fer ús de la llançadora apuntant expressament al cap 
o al coll de la persona que sigui l’objectiu de la intervenció.

Barcelona, 18 de maig de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 148/XIV, sobre la tramitació 
del projecte de llei de foment de l’associacionisme
290-00120/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 56380 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.05.2022

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

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 148/XIV del Parlament de Catalu
nya, sobre la tramitació del projecte de llei de foment de l’associacionisme (tram. 290
00120/13), us informo del següent:

El Govern va aprovar el 15 de febrer d’enguany, el Projecte de llei de Foment de 
l’Associacionisme presentat pel Departament de Drets Socials. Aquest Projecte s’ha 
elaborat de manera col·laborada i d’acord amb les entitats, en el marc del Consell de 
l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC), l’òrgan consultiu i d’asses
sorament del Govern en matèria associativa i de voluntariat. La llei dona resposta al 
mandat parlamentari de la Llei 25/2015, del 30 de juliol del Voluntariat, es planteja 
com un complement d’aquesta, i ha iniciat ja el seu tràmit parlamentari.
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El Govern impulsa aquesta llei per valorar i potenciar l’associacionisme, amb 
la finalitat d’enfortirlo, ferlo créixer i incentivar la conscienciació social sobre els 
seus valors i principis. Aposta amb ella, per implementar projectes i programes de 
provisió pública que reconeguin la tasca i el valor de les entitats, facilitin la seva 
participació decisiva en la presa de les decisions que afecten la col·lectivitat, desple
guin accions de suport i d’acompanyament del dia a dia de les entitats, i promoguin 
i sensibilitzin els seus valors davant de la població que viu a Catalunya.

Barcelona, 13 de maig de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 56381 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.05.2022

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

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 149/XIV del Parlament de 
Catalunya, sobre les condicions laborals dels treballadors dels centres de protecció 
de menors de gestió concertada i delegada (tram. 29000121/13), us informo del se
güent:

Pel que fa a la lletra e) de la Resolució 149/XIV relativa a revisar, en el termini  
de sis mesos, les ràtios que indica la Cartera de serveis socials respecte dels serveis de  
protecció a la infància i l’adolescència, les ràtios vigents, tant respecte els centres 
propis com els de gestió delegada, es compleixen. El Servei d’Inspecció i Registre 
exerceix la funció d’inspecció i control de la qualitat dels serveis socials i entre d’al
tres, supervisa periòdicament aquests ràtios.

Per garantir la qualitat del servei, l’Administració només pot concertar serveis 
amb les entitats privades que compleixin els requisits d’acreditació. No obstant, l’in
compliment dels requisits que van motivar l’autorització de modificació pot compor
tarne la revocació, un cop es tramiti el procediment corresponent, que ha de resoldre 
la persona titular del servei d’Inspecció i Registre, amb audiència prèvia de les per
sones interessades, i que pot portar al cessament del servei.

Al Servei d’Inspecció i Registre li corresponen les funcions següents:
a) Inspeccionar i avaluar el funcionament de les entitats, serveis i establiments 

de serveis socials, així com altres àmbits materials que li atribueixi la legislació vi
gent, i vetllar pel compliment de les condicions funcionals i materials que estableixi 
la normativa vigent.

b) Coordinar funcionalment la inspecció desplegada en el territori.
c) Col·laborar amb les respectives unitats de planificació i ordenació en l’estudi 

de les necessitats de serveis socials dels diferents àmbits territorials en què s’estruc
tura el Sistema Català de Serveis Socials.

d) Iniciar i tramitar els procediments sancionadors en matèria de serveis socials, 
així com informar sobre els recursos que es presentin contra les resolucions d’expe
dients sancionadors en matèria de serveis socials, contra les resolucions d’autoritza
ció de serveis i establiments socials i contra les resolucions d’integració de recursos 
d’iniciativa social a la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública.
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e) Autoritzar l’obertura, la modificació de funcionament i l’autorització de tanca
ment de serveis i establiments socials.

f) Informar sobre l’acreditació d’entitats titulars de serveis socials.
g) Autoritzar la integració de recursos de la iniciativa social a la xarxa de serveis 

socials d’atenció pública.
h) Vetllar pel respecte dels drets de les persones usuàries de serveis socials i 

tramitar, en via administrativa, les reclamacions dels ciutadans respecte als serveis 
socials.

i) Assessorar i informar les entitats i les persones usuàries de serveis socials so
bre els drets i deures respectius.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus supe
riors jeràrquics.

La cartera de serveis socials, regulada al Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel 
qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 20102011, i prorrogada mitjançant la 
Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, estableix 
les ràtios de professionals. Els serveis d’inspecció de Departament i els tècnics de la 
DGAIA en fan una supervisió estreta de forma periòdica.

No obstant això, s’està duent a terme una anàlisi profunda sobre la prestació dels 
serveis de protecció a la infància i l’adolescència, en el marc de la reflexió del siste
ma d’atenció a la infància i adolescència, que inclou la revisió de les ràtios.

Si fruit d’aquest procés d’anàlisi −que s’està duent a terme junt amb sindicats, en
titats i col·legis professionals− es considera que s’han de modificar les ràtios es farà 
la corresponent modificació de l’actual Cartera de Serveis Socials.

El dia 28 de febrer de 2022, es va celebrar una reunió per discutir el model d’aco
lliment residencial, que va incloure l’anàlisi dels perfils professionals, les ràtios, el 
model de centres, etc. També està previst contactar amb infants i adolescents de cen
tres per recollir la seva visió i constituir un grup d’experts per posteriorment, fer un 
pla pilot amb el nou model de centre.

Per tant, en la revisió del sistema d’atenció i protecció a la infància i a l’adoles
cència que ja s’està duent a terme, també s’estan revisant les ràtios establertes a la 
Cartera de serveis socials respecte dels serveis de protecció a la infància i l’adoles
cència.

Barcelona, 13 de maig de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Resolució 160/XIV, sobre 
el restabliment dels serveis del consultori al barri del Poblenou 
de Sabadell
290-00132/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57311 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.05.2022

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 160/XIV, sobre el 
restabliment dels serveis del consultori al barri del Poblenou de Sabadell (tram. 290
00132/13), us informo del següent:

La ciutat de Sabadell té 10 àrees bàsiques de salut (ABS), amb els seus correspo
nents equips d’atenció primària (EAP).
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En referència concreta al Consultori Local del Poblenou de Sabadell, des del pas
sat dia 1 de febrer, obre cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres, de les 8 h a 
les 13 h. Compta amb professionals d’infermeria i administratius per fer l’atenció de 
malalts crònics i amb problemes de mobilitat, que són atesos amb cita prèvia, alhora 
que es reforça també l’atenció domiciliària. I des del dia 15 de febrer compta també 
amb un professional de medicina de família, un dia a la setmana. El Consultori ha 
augmentat l’oferta de visites presencials i ha pres mesures per millorar l’accessibi
litat telefònica. Actualment la directora de l’equip visita al CL els dimarts i això li 
permet detectar quines dificultats hi ha i prendre accions de millora.

Barcelona, 18 de maig de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 188/XIV relativa a l’Informe 
de fiscalització 1/2021, sobre el Departament d’Ensenyament, 
corresponent a les despeses de personal, de l’exercici del 2017
290-00154/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 56929 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.05.2022

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 188/XIV relativa a 
l’Informe de fiscalització 1/2021, sobre el Departament d’Ensenyament, correspo
nent a les despeses de personal, de l’exercici del 2017 (tram. 29000154/13), us in
formo del següent:

En relació al compliment del punt 2 de la Resolució, sobre seguir les observa
cions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe 1/2021, s’informa que el 
Departament d’Educació i els organismes adscrits inclosos en la fiscalització trac
tada estan estudiant les observacions presentades per tal de determinar l’estat de la 
qüestió, analitzar la seva aplicabilitat i donarhi compliment. A continuació s’expo
sen algunes consideracions a tenir en compte.

En relació a les observacions sobre aspectes generals (punts 1 i 2), s’informa que:
En relació amb l’observació número 1, sobre la creació de l’Agència d’Avalua

ció i Prospectiva de l’Educació, s’informa que properament es preveu la constitució 
d’un grup de treball amb l’objectiu de planificar l’aixecament de la suspensió de les 
activitats de l’Agència amb la voluntat de poder iniciar la seva actuació amb el pres
supost 2023.

En relació amb l’observació número 2, val a dir que actualment es continuen 
abonant les retribucions del personal docent i del PAS adscrits als centres educatius, 
als serveis educatius i a la Inspecció Territorial de Barcelona, que ocupa els llocs 
que integren les plantilles i relacions de llocs de treball respectivament, aprovades  
i publicades pel Departament d’Educació.

En relació a les observacions referides al personal d’administració i serveis 
(PAS) (punts 3 a 20), s’informa que:

Pel que fa a l’observació 4, en relació a les plantilles de PAS, malgrat estan in
fradimensionades en relació amb els estàndards i criteris acordats, en els darrers 
anys –coincidint amb el final de les pròrrogues de la Llei de pressupostos– s’ha 
ampliat notablement el número de dotacions. D’aquesta manera, des de l’any 2018 
s’han ampliat el següent número de dotacions (consolidació a la Llei de pressupos-
tos 2020):
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– 287 dotacions pes l’escola inclusiva; 
– 187 dotacions d’auxiliars administratius/ves; 
– 100 dotacions de subalterns/es.
El mes de juny de 2021 es va aprovar un acord de Govern pel qual, conforme a 

l’article 35 de la Llei de pressupostos, es va aprovar l’ampliació de la plantilla PAS 
en 85 dotacions de personal per a l’atenció educativa.

En relació a l’observació número 5, sobre les places de personal subaltern cre
ades a l’empara del Programa de suport essencial a l’activitat dels centres docents, 
s’informa que la Llei de pressupostos és la que habilita la possibilitat de consolida
ció dels llocs nous. Per tant, l’any 2017 no es van consolidar les 30 places de subal
tern creades a l’empara del Programa de suport essencial a l’activitat dels centres 
docents l’any 2015, ja que la Generalitat es trobava en prorroga de pressupostos. No 
obstant, sí es va fer l’any 2020, amb l’aprovació de la Llei de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2020.

En relació a l’observació número 7, sobre el grau de temporalitat del PAS, s’in
forma que tot i la voluntat del Departament d’Educació de proveir amb caràcter 
indefinit les dotacions del personal PAS funcionari i laboral, malauradament, les 
restriccions pressupostàries han condicionat les ofertes públiques aprovades pel Go
vern. En conseqüència, la capacitat de convocatòria del Departament d’Educació 
dels darrers anys ha estat minvada o nul·la.

Actualment, amb les noves ofertes públiques que s’estan duent a terme i el nou 
marc normatiu vigent –sobre tot amb l’aprovació de la Llei 20/2021, de 28 de desem-
bre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública–, es 
pretén assolir l’acompliment dels objectius d’estabilització de plantilla i reducció de 
la temporalitat del personal PAS.

Sobre les observacions números 8 i 9, referents a la borsa de treball de PAS 
laboral, s’informa que, en relació a les substitucions, caldria precisar que la dura
da d’una substitució en l’àmbit del dret laboral ja ve determinada pel propi motiu 
d’aquell contracte, per la qual cosa no es pot regular res més en quant a la durada 
o finalització. De la mateixa manera, no s’hi estableixen criteris d’inici perquè atès 
que es tracta de categories que fan atenció directa a l’alumnat o suport fonamental a 
la docència, cal atendre amb la màxima urgència la cobertura dels llocs, sense haver 
d’establir cap criteri de quan s’ha d’iniciar aquesta.

Les bases generals de funcionament i gestió de la borsa de treball de personal 
d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la do
cència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en rè
gim de contracte laboral han estat acordades amb els representants dels treballadors 
i consten aprovades per resolució de la directora de Serveis del Departament d’Edu
cació, essent les bases vigents les aprovades per resolució de 5 de juliol de 2020.

La borsa de treball s’estructura per categories professionals en 3 blocs diferen
ciats:

Bloc 1: Persones que han prestat serveis a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya en la mateixa categoria professional, llevat que hagin renunciat a serhi o 
hagin estat excloses.

Bloc 2: Persones que han superat el darrer procés selectiu del Departament 
d’Educació per a la categoria corresponent i no han obtingut un lloc de treball (lle
vat que els correspongui estar al bloc 1), sempre i quan hagin fet constar la seva 
conformitat.

Bloc 3: Persones que sol·liciten formar part de la borsa de treball (tant en convo
catòria ordinària com extraordinària) i compleixen els requisits per ser contractats, 
i no estan incloses en els blocs anteriors.

La inclusió en la borsa de treball (bloc 3) es porta a terme mitjançant sol·licitud 
de participació de la persona interessada, un cop aprovada i publicada la convoca
tòria corresponent.
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Les persones admeses en la borsa de treball es troben ordenades per puntuació 
d’acord amb la valoració de l’experiència professional i la formació específica acre
ditades. Dins de cada bloc, la puntuació final dels candidats de cada categoria pro
fessional determina el seu ordre, de major a menor puntuació. La participació en la 
borsa no requereix la superació de proves, exàmens, entrevistes, concurs de mèrits 
ni qualsevol altre exercici de naturalesa selectiva.

Les propostes de contractació es realitzen tenint en compte l’ordre de prioritat 
dels blocs (primer: candidats del bloc 1, segon: candidats del bloc 2 i tercer: candi
dats del bloc 3).

De conformitat amb el previst a les bases generals de funcionament i gestió de 
la borsa de treball, els mèrits que les persones participants aportin als efectes de la 
seva valoració han de ser declarats en la sol·licitud telemàtica i acreditats documen
talment mitjançant el document de presentació de mèrits que cal generar a través de 
l’aplicatiu establert a l’efecte.

L’experiència professional s’ha d’acreditar de manera que restin justificades la 
data d’inici i fi de la relació laboral, la vinculació, la categoria professional, les 
funcions i la jornada laboral. L’experiència a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya que consti al Registre Informàtic de Personal s’acreditarà d’ofici. Llevat 
d’aquesta, l’experiència a les administracions públiques s’ha d’acreditar mitjançant 
certificació de l’òrgan competent. L’experiència obtinguda al sector privat s’acredi
ta mitjançant el corresponent contracte de treball i documentació acreditativa de la 
relació laboral (certificat de funcions, certificat de l’empresa, declaració de l’impost 
d’activitats econòmiques, alta com treballador autònom...), i l’informe de vida labo
ral de la Seguretat Social actualitzat. La resta de mèrits s’han de justificar documen
talment mitjançant la certificació corresponent.

Per tant, les bases generals de la Borsa preveuen l’estructura d’ordenació de les 
persones candidates d’acord al principi de mèrits i capacitat, ordenació que establirà 
l’ordre de prioritat de les propostes de contractació.

En relació a l’observació 9, sobre les convocatòries de selecció de personal PAS, 
s’informa que aquestes es regulen al III Acord general sobre condicions de treball 
del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya de 2008 i posteriorment amb l’Acord del Go-
vern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i 
contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i el sector públic.

Actualment es segueixen els criteris legalment establerts a l’acord 1.3 de l’Acord 
de Govern de 2017 esmentat quant a la justificació de la impossibilitat de suplir les 
mancances pels sistemes reglamentaris o convencionals, la necessitat urgent i ina
jornable de procedir al nomenament o contractació temporal, la breu descripció del 
sistema de selecció i l’existència de dotació pressupostària crèdit suficient.

Sobre les observacions número 14 i 20, de l’estructura retributiva dels alts càr
recs i de la cotització del personal eventual i dels alts càrrecs, respectivament, s’in
forma que les directrius venen determinades des del Departament d’Economia i 
Hisenda per a tots els departaments de la Generalitat. El Departament d’Educació, 
igual que la resta, només executa aquestes directrius.

Respecte l’observació número 15, sobre l’adhesió al Codi de conducta dels alts 
càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat, s’informa que ac
tualment es vetlla acuradament perquè els alts càrrecs que s’incorporen presentin el 
document d’adhesió al citat Codi de conducta.

Amb major detall, el nombre actual d’alts càrrecs del Departament d’Educació 
és de 13 persones: conseller d’Educació, secretària General d’Educació, president 
executiu de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals, secretària 
de Transformació Educativa, directora de Serveis, directora general de Professorat i 
Personal de Centres Públics, director general de Centres Públics, director general de 
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Centres Concertats i Centres Privats, director general d’Innovació, Digitalització i 
Currículum; directora general de d’Educació Inclusiva i Llengües, directora general 
d’Alumnat, director general de Formació Professional i directora general d’Atenció 
a la Família i Comunitat Educativa. Tots ells han signat el document d’adhesió al 
Codi de conducta.

En relació a l’observació número 17, sobre els expedients de PAS, s’informa que 
les eines electròniques implementades a l’Administració i sobre tot la posada en fun
cionament de l’Expedient Electrònic de Personal (EPP) també han facilitat la tasca 
d’unificació de la documentació i de arxiu eficient de la mateixa.

Per últim, pel que fa a l’observació 18, sobre els serveis i hores extraordinaris, 
és necessari mencionar que mitjançant les Diligències Preliminars nº C105/2021 
(Exp. ENJ2021/000177) del Tribunal de Comptes, Secció d’Enjudiciament, referents 
a l’Informe de Fiscalització 1/2021 relatiu al Departament d’Educació, despeses de 
personal, exercici 2017, es van abordar aquest fets i es va concloure l’arxiu de les 
diligencies a petició de la Fiscalia del Tribunal de Comptes per donar per justifica
des les presumptes irregularitats detectades. En aquest cas, per tant, ens remetem al 
procediment referit per donar justificació a les qüestions plantejades.

En relació amb aquestes qüestions cal indicar que actualment tampoc existeix 
un numerus clausus de conceptes que es consideren serveis i hores extraordinàries, 
precisament pel seu caràcter extraordinari. Malgrat això, s’estableix a l’intranet del 
Departament un apartat de Serveis extraordinaris que preveu que per la compen
sació (econòmica o en descans) dels serveis extraordinaris, caldrà disposar de l’au
torització prèvia, la qual s’haurà de gestionar de manera que es puguin autoritzar 
o denegar amb anterioritat a la seva realització. En aquesta línia s’ha de considerar 
prioritàriament la compensació dels serveis extraordinaris en descans. També es 
preveu el procediment detallat per sol·licitar la seva compensació i es preveu especí
ficament el cas dels col·laboradors en el Saló de l’Ensenyament.

Per últim, en relació a les observacions referides al personal docent (punts 21 a 
50), s’informa que:

En relació a l’observació 34, sobre la durada de les comissions de serveis dels 
llocs de treball docent de l’IOC, s’informa que en quant a la provisió de llocs de tre
ball s’ha publicat la Resolució EDU/172/2022, de 31 de gener, per la qual es convoca 
concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacant, en comissió de serveis, 
a l’IOC (DOGC 03.02.2021).

En quant a la plantilla i càrrecs assignats, des de l’IOC es va fer arribar el passat 
mes de novembre, al Cap de Servei de Suport a l’Organització de Centres Públics i 
al Cap del Servei de Plantilles i Programació de Personal Docent, la necessitat d’es
tablir una resolució de «plantilles» de l’IOC per poder calcular les dotacions de ma
nera estandarditzada i coneguda per tothom.

En relació a l’observació 24, la Sindicatura ha comprovat que el nombre de llocs 
de la RLT es correspon amb el nombre de llocs i les retribucions de la nòmina del 
mes d’octubre del 2017. Del treball realitzat es desprenen les següents observacions, 
que suposen variacions en el nombre de llocs per les quals hauria calgut tramitar 
una modificació de la RLT:

1. En quatre serveis territorials/CEB el nombre de coordinadors territorials era 
superior entre un i cinc als previstos en la RLT.

S’informa que el nombre de coordinacions territorials s’ha ajustat d’acord amb 
el número previst a cada àrea territorial a la RLT vigent (el 2017 la RESOLUCIÓ 
ENS/32/2012, de 16 de gener, per la qual s’aprova la relació de llocs de treball de 
la Inspecció d’Educació). En cap moment, durant el 2017, hi ha hagut més coordi
nadors/es dels establerts a la RLT. Cal remarcar que, a causa de les jubilacions pro
duïdes al llarg del 2017, es van produir canvis en els coordinadors/es assignats/des 
justament en 4 serveis territorials i, per tant, al llarg de l’any, una mateixa coordi
nació territorial va ser ocupada per dues persones diferents a causa de la jubilació.
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Servei Territorial/CEB N Canvis 

Barcelona ciutat 5 Canvi en 1 coordinació territorial el 31/8 per jubilació

Barcelona comarques 5 Els 5 coordinadors van cessar el 31/8. No es van 
nomenar nous coordinadors fins el 01/09/2018.

Baix Llobregat 4 Sense canvis al llarg del 2017

Catalunya central 3 2 coordinadors nomenats fins el 31/8.
A partir de l’1/9 tres coordinadors.

Girona 4 Sense canvis al llarg del 2017.

Lleida 3 Sense canvis al llarg del 2017.

Maresme-Vallès Oriental 5 Sense canvis al llarg del 2017.

Tarragona 4 3 coordinadors nomenats fins el 31/8.
4 coordinadors nomenats a partir de l’1/9.

Terres de l’Ebre 2 Sense canvis al llarg del 2017

Vallès Occidental 5 Sense canvis al llarg del 2017

2. En dos serveis territorials/CEB el nombre de llocs base del Cos d’Inspectors 
en nòmina era superior en dues i cinc dotacions, respectivament, al nombre de llocs 
previstos en la RLT.

S’informa que a causa de les jubilacions que es van produir durant el 2017, que 
no van ser cobertes fins el febrer de 2018, el nombre de llocs base ocupats va ser in
ferior a l’establert en 8 de les 10 inspeccions territorials. En cap inspecció territorial 
es va superar, durant el 2017, el nombre de llocs establerts a la RLT.

Servei Territorial/CEB N Canvis 

Barcelona ciutat 42 1 plaça no coberta a partir del 4/1.
1 plaça no coberta a partir del 31/8.
1 plaça no coberta a partir del 30/9.

Barcelona comarques 24 1 plaça no coberta a partir del 31/8.
1 plaça no coberta a partir del 31/8.

Baix Llobregat 23 Totes les places van ser cobertes durant tot el 2017. 
Catalunya central 19 1 plaça no coberta a partir del 30/9.

1 plaça no coberta a partir del 30/9.
Girona 24 Totes les places van ser cobertes durant tot el 2017. 
Lleida 21 1 plaça no coberta a partir del 31/8.

1 plaça no coberta a partir del 31/8.
Maresme-Vallès Oriental 24 1 plaça no coberta a partir del 1/10.
Tarragona 20 1 plaça no coberta a partir del 31/8.
Terres de l’Ebre  7 1 plaça no coberta a partir del 31/8.
Vallès Occidental 24 1 plaça no coberta a partir del 31/8.

3. En la Subdirecció General de la Inspecció d’Educació constaven dos llocs de 
treball d’assessor tècnic (vegeu l’apartat 2.3.1.3) docent que no estaven inclosos en 
la RLT.

S’informa que els tècnics docents no estan inclosos a la RLT. És una situació que 
es repeteix en totes les unitats del Departament d’Educació.

Segons tot l’exposat, la Inspecció d’Educació ha proposat incorporar a la prope
ra resolució de modificació de la relació de llocs de treball de la Inspecció d’Edu
cació les especificacions de jornada i horari de cada lloc, tal i com es fa en la RLT 
del personal funcionari dels departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. A més, també, incorporar els dos llocs d’assessor tècnic docent a la RLT 
del personal funcionari dels departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

En relació a l’observació 35, sobre l’Acord de la Mesa sectorial de personal do
cent del 31 de gener del 2017, s’informa que el Reial Decret llei 14/2012, de 20 
d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit edu-
catiu i al qual està fent referència aquesta Resolució, va ser modificat per la dispo
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sició addicional quinzena de la Llei 48/2015, del 20 d’octubre, de Pressupostos Ge-
nerals de l’Estat per a l’any 2016.

En concret, l’article que feia referència al nomenament de personal substitut do
cent als centres educatius va quedar redactat de la següent forma:

«Article 4. Substitució de professors.
1. Als centres docents públics, el nomenament de funcionaris interins per substi-

tució transitòria dels professors titulars es produeix únicament quan hagin transcor-
regut deu dies lectius des de la situació que dóna origen a aquest nomenament. El 
període de deu dies lectius previ al nomenament del funcionari interí haurà de ser 
atès amb els recursos del mateix centre docent.

No obstant el que assenyala el paràgraf anterior, es pot procedir immediatament 
al nomenament de funcionaris interins per substitució transitòria dels professors ti-
tulars en els supòsits següents:

Quan el professor substituït pari atenció a alumnat amb necessitats específiques 
de suport educatiu.

Quan el professor substituït presti serveis a centres docents que tinguin implan-
tades menys de dues línies educatives.

Quan el professor substituït imparteixi docència a segon curs de Batxillerat.
Quan la causa de la substitució sigui la situació de maternitat, paternitat, adop-

ció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, de conformitat amb el 
Codi civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que el regulin.

2. El que disposa l’apartat anterior també és aplicable a les substitucions de pro-
fessorat als centres docents privats sostinguts amb fons públics».

En conseqüència, ateses les mesures preses per a la relaxació en la contenció de la 
despesa, la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, 
de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenya
ment, la memòria justificativa del qual establia:

«[...] 3.5 Millorar la cobertura de substitucions en els centres educatius públics.
Amb efectes d’1 de gener de 2016, s’apliquen els nous supòsits de cobertura de 

substitucions pel que fa a baixa per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, 
en centres de menys de 2 línies i baixes de professorat que imparteix segon curs de 
batxillerat.

A partir del curs 2016-2017, la cobertura de les substitucions d’inici de curs es 
realitzarà amb anterioritat al dia que s’inicien les activitats lectives de l’alumnat.

També es proposa cobrir les substitucions des del primer dia, si les incidències 
tenen una durada superior a 10 dies lectius, en els centres que tenen la consideració 
de màxima complexitat.

3.5.1. Justificació de la mesura:
Incloure els supòsits de substitucions previstos a la Disposició final quinzena de 

la Llei 48/2015, de 29 d’octubre de Pressupostos generals de l’estat de l’any 2016.
La segona mesura comporta avançar el nomenament dels substituts del personal 

docent que a l’inici del curs escolar tenen una baixa mèdica o llicència. Això repre-
senta una millora respecte a cursos escolars anteriors en els quals el substitut es no-
menava el primer dia lectiu, és a dir, el primer dia de classe amb l’alumnat.

Es pretén facilitar la tasca pedagògica del personal substitut, ja que permetrà 
preparar les classes i compartir línies d’actuació amb la resta del professorat del 
centre, la qual cosa implicarà un millor servei d’atenció a l’alumnat...».

Per tant es materialitza l’Acord de Govern que diu el següent:

Preàmbul
«Així, doncs, en el context pressupostari actual de la Generalitat de Catalunya 

i amb la finalitat de garantir la millor qualitat del servei educatiu i optimitzar els 
recursos materials i personals disponibles, cal adoptar mesures en l’àmbit del per-
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sonal docent no universitari dependent de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya.

[...]
Finalment, també s’adopten mesures relatives a la millora de la cobertura de les 

substitucions; la formació permanent del professorat i la convocatòria de concurs 
oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent».

Acord
«4 - Millorar la cobertura de substitucions en els centres educatius públics a par-

tir de l’1 de gener del 2016 en determinats supòsits establerts pel Departament d’En-
senyament i a partir del curs 2016-2017, en la cobertura de les substitucions abans 
de l’inici de les activitats lectives del curs escolar».

Aleshores, amb aquest suport normatiu, es va arribar a l’Acord de Mesa Sectorial 
de Personal Docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de  
personal docent no universitari a partir del curs escolar 20172018, i la seva Memò
ria justificativa establia el següent:

«[...] 3.6 Procedir, a partir de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’exercici de 2017, a la cobertura des del primer dia de les substi-
tucions derivades de llicències i permisos del professorat, amb una durada prevista 
superior a set dies i des de l’1 de setembre de cada curs escolar.

3.6.1. Justificació de la mesura:
La millora de la cobertura de les substitucions facilita que l’acció a l’aula  

i l’atenció a l’alumnat sigui més eficaç.
3.6.2. Afectació de la mesura:
Aquesta mesura comporta un increment de 497 dotacions aproximadament...».
Mesura que es va plasmar a l’apartat 6 d’aquest Acord de Mesa Sectorial:
«6 - Procedir a partir de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Ca-

talunya a la cobertura des del primer dia de les substitucions derivades de llicències 
i permisos del professorat, amb una durada prevista superior a set dies i des de l’1 
de setembre de cada curs escolar»

La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2017 va establir:

«Disposició addicional Cinquena
Fons estructural per a la cobertura de necessitats educatives
1. Es crea el Fons estructural per a la cobertura de necessitats educatives.
2. El Fons estructural per a la cobertura de necessitats educatives té la finalitat 

d’augmentar les dotacions de personal docent per a millorar la qualitat de l’educa-
ció...»

Per tant, l’actuació del Departament s’ajustava a la normativa bàsica i tenia com 
a finalitat millorar la qualitat de l’educació.

Per últim, en relació a l’observació 36, sobre que el nomenament telemàtic del 
personal interí està a disposició dels treballadors a través del portal ATRI durant 
dos anys, però no es guarda còpia del nomenament en els expedients personals, fet 
que incompleix la normativa vigent, s’informa que el Departament d’Educació està 
treballant per tal d’implementar properament l’expedient electrònic. A partir de lla
vors es disposarà d’aquesta informació en l’expedient personal de cada empleat.

Barcelona, 18 de maig de 2022
Josep GonzàlezCambray, conseller d’Educació
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 27/XIV, sobre l’arrelament 
a Catalunya de la narcoeconomia de la marihuana i de la criminalitat 
associada
390-00027/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 56360 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.05.2022

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 27/XIV, sobre l’arrelament a Ca
talunya de la narcoeconomia de la marihuana i de la criminalitat associada (tram. 
39000027/13), us informo del següent:

Amb relació a l’apartat 2.a), l’actual Pla general de seguretat de Catalunya és el 
corresponent al període 20162019. Aquest Pla recull el conjunt d’actuacions que im
pulsa el Govern per garantir la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient.

La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Ca
talunya, a l’article 15, n’estableix l’elaboració, així com el contingut i la periodicitat. 
Pel que fa al contingut, el Pla fa servir un concepte de la seguretat ampli i obert, que 
integra les previsions generals de riscos, actuacions i mitjans, en matèria de segu
retat ciutadana, emergències, seguretat viària, així com tots aquells altres aspectes 
que afectin la convivència ciutadana i la seguretat de les persones i els béns a Ca
talunya. Per aquest motiu, les problemàtiques associades al conreu de la marihuana 
seran tingudes en compte i analitzades degudament a l’hora d’establir les prioritats i 
actuacions a implementar. De fet, el Pla de seguretat de Catalunya requereix per a la 
seva elaboració una anàlisi prèvia i acurada de la situació actual per poder identifi
car, d’una banda, quins són els problemes, riscos i necessitats existents en l’àmbit de 
la seguretat i, de l’altra, conèixer els mitjans i recursos disponibles per preveure com 
abordarlos. En aquesta reflexió prèvia hi participen els professionals dels diferents 
àmbits de la seguretat del Departament d’Interior que, amb els seus coneixements i  
experiència, contribueixen a definir les situacions, problemàtiques i oportunitats que 
detecten en el seu dia a dia, a partir de la seva interacció amb la ciutadania, de la 
identificació de les tècniques i pràctiques que més bons resultats aporten, de l’inter
canvi amb experts d’altres països i de les aportacions de la recerca.

El Pla de Seguretat de Catalunya que s’està elaborant ara és per al període 2022
25. Encara no estan definits els punts principals, però la problemàtica associada al 
conreu de marihuana serà un dels objectius principals.

Pel que fa a l’apartat 2.b), amb l’objectiu d’abordar la problemàtica de la ma
rihuana, el president de la Generalitat va convocar una reunió l’11 d’octubre de 2021 
amb el conseller d’Interior, el secretari general d’Interior, el director general de la 
Policia i el comissari en cap dels Mossos d’Esquadra. També des del Departament 
d’Interior s’han celebrat reunions amb altres departaments del Govern implicats per 
tal de tractar aquest tema.

Quant a l’apartat 2.c), el problema de la criminalitat associada al conreu de ma
rihuana fou objecte d’atenció en l’última sessió de la Junta de Seguretat de Catalu
nya, que va tenir lloc el dia 5 de novembre de 2021.

Arran d’aquesta reunió, un alt comandament de la Comissaria General d’Inves
tigació Criminal va assistir, el 14 de desembre de 2021, a la presentació del Plan 
nacional de la lucha contra la marihuana elaborat pel Centro de Inteligencia contra 
el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Aquest pla nacional inclou la par
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ticipació de la PGME i està dirigit a coordinar una estratègia global entre totes les 
forces i cossos de seguretat.

A més de les reunions formals i de les funcions que té atribuïdes la Junta de Se
guretat de Catalunya (consistents en la coordinació de les polítiques de seguretat 
de l’Estat i de Catalunya, l’activitat dels cossos policíacs de l’Estat i de Catalunya, 
el bescanvi d’informació en l’àmbit internacional i en les relacions de col·laboració 
i auxili amb les autoritats policíaques d’altres països i assegurar la presència de la 
Generalitat, d’acord amb l’Estat, en els grups de treball de col·laboració amb les po
licies d’altres països en què participi l’Estat), cal assenyalar també la col·laboració 
operativa entre els cossos policials que, de manera simultània i continuada, es rea
litza ordinàriament en la lluita contra els fenòmens delictius, com ho demostren les 
darreres actuacions dutes a terme.

Amb relació a l’apartat 2.d), després d’una anàlisi de la distribució territorial del 
fenomen, es considera que, en lloc de crear nous organismes, es valora que té més 
sentit utilitzar els que ja existeixen i funcionen correctament, a banda de ser els que 
tenen suport legislatiu i, per això, atès que és un tema recurrent, es seguirà abordant 
a les juntes locals de seguretat dels municipis afectats.

Pel que fa a l’apartat 2.e), el conreu de la marihuana per al seu posterior tràfic 
constitueix un delicte contra la salut pública i es produeix tant en espais exteriors 
com en espais interiors (antigues granges, pisos, cases ocupades...).

Pel que fa a les ocupacions, algunes d’aquestes generen conflictes entre el veïnat 
per problemes d’incivisme, sorolls, connexions il·legals a la xarxa elèctrica, etc. i és 
per això que s’intervé policialment. En algunes intervencions també es fan actua
cions coordinades amb els diferents serveis municipals per tractar necessitats que es 
gestionen des de serveis socials: qüestions de salubritat, problemes de manca d’ha
bitabilitat, riscos als edificis en estat ruïnós, etc. En determinats casos, també es fan 
actuacions conjuntes amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (FCSE) per fer 
gestions relacionades amb les seves competències.

Quan es té coneixement o sospites que en alguns d’aquests espais (ocupats o no) 
s’hi pot estar conreant marihuana, s’inicia la investigació corresponent per esbrinar 
l’abast d’aquella plantació, la possible vinculació amb organitzacions criminals i la 
identificació i detenció de les persones implicades, entre altres gestions.

En definitiva, aquest fenomen del conreu de la marihuana pel tràfic d’estupefa
ents i les conseqüències que se’n deriven constitueix una preocupació i una ocupació 
per al cos de Mossos d’Esquadra, les policies locals i també per a les FCSE, tant des 
d’un punt de vista de la seguretat ciutadana com d’investigació criminal. Les mi
llores tecnològiques associades a la teledetecció, el dimensionament de les unitats 
d’investigació amb un major desplegament de dispositius, així com la coordinació i 
l’intercanvi d’informació amb altres actors de la seguretat (policies locals, Guàrdia 
Civil, Cos Nacional de Policia, Agents Rurals, el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sa
nitaris entre altres) resulten imprescindibles per a l’assoliment de bons resultats.

Quant a l’apartat 2.f), el Departament d’Interior ha millorat el seu pressupost 
en l’any 2022, passant de 1.461 M€ (2020) a 1.600 M€(2021) i, en concret, pel que 
respecta a la despesa de capítol 2 a 8, passant de 269 M€ (2021) a 326 M€ (2021). 
Aquest creixement pressupostari permetrà atendre a bastament les necessitats que 
el cos de Mossos d’Esquadra plantegi per a les operacions de lluita contra el conreu 
i el tràfic de marihuana i per a la persecució dels grups criminals que es dediquen a 
aquestes activitats i que estan arrelant a Catalunya.

Amb relació a l’apartat 2.g), durant els anys 2020 i 2021 es van succeir diversos 
casos a Catalunya relacionats amb el tràfic de drogues que van implicar funciona
ris policials (de cossos municipals, autonòmics i estatals). D’entre les diverses dro
gues detectades al territori, la marihuana s’ha relacionat amb casos de corrupció 
de funcionaris públics i s’han apreciat conductes il·lícites com apropiació indeguda  
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de droga, la participació en el negoci del cultiu, el trasllat d’informació a traficants de  
droga, l’omissió de perseguir els delictes i l’acceptació de suborns, entre altres con
ductes amb una finalitat lucrativa.

Malgrat que a hores d’ara l’expansió del mercat de la marihuana implica uns ni
vells de corrupció més aviat oportunista, es treballa per evitar que aquesta corrupció 
esdevingui sistèmica o estructural.

El Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció policial de 
la Direcció General de la Policia, regula la Divisió d’Afers Interns. Entre les se
ves funcions destaca la de supervisar la investigació d’aquelles activitats presump
tament il·lícites o contràries a l’ètica professional que puguin comportar sancions 
disciplinàries, exercides per personal funcionari de policia i en pràctiques de la 
Policia de la Generalitat−Mossos d’Esquadra (PGME), llevat de les faltes discipli
nàries docents i la de realitzar expedients disciplinaris, les informacions reservades 
i les investigacions necessàries per esbrinar els fets succeïts i determinar les perso
nes presumptes responsables. Aquestes investigacions abasten tant els possibles fets 
constitutius d’infraccions disciplinàries com penals. L’existència d’aquesta Divisió a 
la PGME és un mecanisme que garanteix la persecució de males praxis i de con
ductes il·lícites al si de l’organització policial.

Paral·lelament, en l’àmbit de la policia local catalana, el Decret 179/2015, de 4 
d’agost, aprova el Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als 
cossos de policia local de Catalunya. L’article 17.5 disposa que, per a la instrucció 
dels expedients disciplinaris, l’alcalde pot sol·licitar la col·laboració del departament 
competent en matèria d’ordenació i coordinació de les policies locals de la Gene
ralitat de Catalunya. Aquesta col·laboració s’ha constatat darrerament amb la cele
bració dels corresponents convenis amb els ajuntaments d’arreu del territori que ho 
han sol·licitat.

Pel que fa a l’apartat 2.h), el fenomen del conreu i el tràfic de marihuana, de ca
ràcter complex, transversal i internacional, requereix mesures d’ampli abast que per
metin combatre de forma eficaç la xacra de criminalitat associada. En el marc de les 
comissions, no només s’estudien propostes legislatives a nivell nacional, sinó també 
estratègies col·laboratives entre els diversos Estats, ja sigui mitjançant l’harmonitza
ció de la legislació, l’establiment d’instruments de cooperació judicial, la realització 
d’operacions internacionals d’investigació policial, etc.

Quant a l’apartat 2.i), de forma general, la col·laboració i la coordinació entre tots 
els cossos policials implicats en el fenomen del crim organitzat i amb les autoritats 
judicials i la Fiscalia constitueixen un objectiu prioritari i fonamental per al cos de 
Mossos d’Esquadra i s’hi esmercen tots els esforços possibles.

La Divisió d’Investigació Criminal participa en la Subcomissió de Policia 
 Judicial de Catalunya, juntament amb la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Po
licia. Entre els tres cossos policials hi ha un intercanvi permanent d’informació i 
intel·ligència relacionada amb el conreu i tràfic de marihuana, s’elabora un informe 
trimestral amb les dades i les investigacions de tots tres cossos, s’acorden opera
cions conjuntes i/o col·laboracions i ajuda en investigacions policials no coordina
des pel Centro de Inteligencia y el Crimen Organizado (CITCO). Així mateix, totes 
les investigacions i intervencions de marihuana que fa la PGME s’introdueixen al 
CITCO, la qual cosa permet una excel·lent coordinació amb les FCSE i la creació 
d’equips conjunts d’investigació.

Igualment destacable és el contacte directe i estret amb la Judicatura i la Fiscalia 
en totes aquelles investigacions relacionades amb el tràfic i cultiu de marihuana. Com 
a participacions remarcables, es pot esmentar la presència de la PGME en les Co
missions Provincials de Policia Judicial (òrgans liderats pel President de l’Audiència 
Provincial de cada província i de la qual també en formen part les FCSE) i la parti
cipació activa en la creació del Plan Nacional de Actuación contra la Criminalidad 
Asociada a la Producción y Tráfico de Marihuana que va redactar el CITCO i que 
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aquest any 2022 ja està vigent. El cos de Mossos d’Esquadra participa en diferents 
accions que recull el Pla i es mantenen reunions al CITCO per treballar conjuntament 
aquest àmbit. A més, es fa un traspàs d’informació del fenomen del tràfic de marihua
na als principals interlocutors de Judicatura i Fiscalia.

Entre els dies 15 i 18 de setembre de 2021, la PGME va participar, juntament 
amb la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l’Agència Tributària de Duanes, en una 
acció conjunta a nivell europeu contra la immigració il·legal, el tràfic de drogues i 
el tràfic d’armes de foc. Aquesta acció va ser coordinada pel CITCO, amb el suport 
d’Europol i hi van participar policies, agències d’immigració i de control de fronte
res de 27 països (17 estats membres de la UE i 10 països de fora de la UE). Va ser 
la primera vegada que la PGME participava en una acció de l’EMPACT des de la 
seva integració al CITCO, un programa multidisciplinari europeu per fer front a les 
amenaces que comporta la criminalitat internacional organitzada i greu per a la UE. 
És una plataforma de cooperació amb estructura multidisciplinària de la qual for
men part els estats membres, les institucions i les agències europees, així com altres 
països i organitzacions públiques i privades.

Per part del CITCO s’ha elaborat el Plan Nacional contra la Marihuana, amb 
l’objectiu principal d’impulsar una resposta conjunta de tots els cossos policials per 
a reduir aquest fenomen criminal. El ministre de l’Interior va presentar el pla el 14 
de desembre 2021.

La PGME ha participat i participarà activament en aquest pla nacional, que pre
senta un seguit de mesures amb tres objectius específics: incrementar la detecció i 
desarticulació de grups de crim organitzat dedicats a aquestes activitats delictives, 
disminuir els canals de distribució de cànnabis i afavorir la destrucció de les plan
tacions, així com la inutilització i/o destrucció dels mitjans emprats per al cultiu.

Finalment, pel que fa a l’apartat 2.j), les Juntes Locals de Seguretat (JLS) seguei
xen sent un dels òrgans formals més importants de relació i coordinació de totes les 
directrius i accions policials entre les autoritats municipals, els caps de les Policies 
Locals i els caps de les Àrees Bàsiques Policials (ABP). En moltes ocasions hi són 
també convidats els representants de les FCSE i també hi acostuma a assistir el di
rector o directora territorial del Departament d’Interior. En determinades ocasions 
també hi assisteixen altres autoritats del Departament d’Interior, com el conseller 
d’Interior, el director general de la Policia o el cap del cos de Mossos d’Esquadra.

Més enllà de les JLS com a òrgan de coordinació, també s’han de tenir en comp
te les Meses de Coordinació Operativa (MCO) entre el cap o sotscap de la Policial 
Local i el cap o sotscap de l’ABP. Tant a les JLS com a les MCO hi poden assistir 
membres de la Comissaria General d’Investigació Criminal quan hi són convidats 
i quan així es determini segons la temàtica a tractar i el nivell d’especialització re
querits.

A banda d’aquests dos òrgans formals de coordinació, també es produeixen so
vint altres reunions formals o informals entre les autoritats municipals i els coman
daments policials del municipi, en les quals es tracten i es coordinen les actuacions 
en la lluita contra el conreu i tràfic de marihuana i la criminalitat que aquests porten 
associats.

Barcelona, 13 de maig de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Moció 65/XIV, sobre la reordenació 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el reforçament de la 
Inspecció de Treball
390-00065/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 57170 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.05.2022

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

donar compliment a la Moció 65/XIV, sobre la reordenació del Servei Públic d’Ocu
pació de Catalunya i el reforçament de la Inspecció de Treball (tram. 39000065/13), 
us informo del següent:

En relació amb l’apartat a) de la moció, l’entrada en vigor de la Llei 13/2015, 
del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya (en endavant SOC) permet un canvi rellevant en el marc institucional 
relacionat amb la planificació i la implementació al territori de les polítiques actives 
d’ocupació, adaptantse aquestes a les necessitats reals de les persones ocupades i 
desocupades i les empreses del territori. En l’article 15 de la Llei, dedicat íntegra
ment a la concertació territorial, es refereix que el resultat d’aquesta ha de consistir 
en la concreció d’estratègies territorials que fomentin l’ocupació i el desenvolupa
ment econòmic i que coordinin les iniciatives públiques i privades destinades a la 
creació d’ocupació de qualitat.

El Decret 48/2020, de 24 de març, de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de 
juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del SOC, en l’àmbit de la concertació 
territorial té com a objecte la regulació de les actuacions de foment de la concerta
ció territorial de les polítiques actives d’ocupació. Aquest Decret és aplicable a les 
administracions territorials de Catalunya que manifestin la voluntat i la capacitat 
d’impulsar la concertació territorial entre les administracions locals, de les organit
zacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, i, si escau, altres 
agents institucionals i actors rellevants i arrelats a cada territori.

Els grans reptes de la concertació territorial són:
– Creació d’un model on les persones i les empreses estan al centre.
– Creació d’un model que estableix un pont entre els mercats de treball i les ins

titucions i entitats, els territoris i el Servei Públic d’ocupació de Catalunya.
– Construcció d’un model bottom up, que amb un mínim marc normatiu comú 

doni llibertat als territoris per dissenyar i implementar programes i serveis adaptats 
a les seves necessitats especifiques.

– Participació i compromís real dels actors locals on es diagnostiquen de manera 
agregada les necessitats del territoris i es prenen de forma consensuada i coopera
tiva els acords que permeten l’existència d’una estratègia per a un territori concret.

– Desplegament del contracte programa pluriennal (amb un període de vigència 
de quatre anys) que permeti garantir l’estabilitat en el finançament de les estratègies 
territorials.

La concertació territorial requereix, entre d’altres, el desenvolupament de quatre 
eixos de treball:

1. Desenvolupar una gestió del canvi per afrontar de forma planificada i progra
mada, el procés d’adaptació i transformació del SOC.

2. Desenvolupar metodologies per fer operatiu el desplegament de la concertació 
de les polítiques actives d’ocupació al diferents territoris de Catalunya, d’acord amb 
la normativa actual i futura que es desplegui.

3. Dissenyar un Sistema de gestió i justificació: per tenir un model basat en la 
simplificació, homogeneïtzació i agilitat que permeti la reducció de la càrrega ad
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ministrativa i la gestió dels temps, garantint la màxima participació dels actors del 
territori.

4. Dissenyar i desenvolupar un Sistema d’Informació integrat i comú de conei
xement, gestió operativa, i que permeti el seguiment i la seva avaluació de manera 
concertada, compartint recursos i metodologies. Aquest sistema ha de garantir la 
traçabilitat de les actuacions i l’explotació intel·ligent de les dades per estimular pro
cessos de millora i d’innovació.

El procés d’adaptació i transformació del SOC des del punt de vista organitza
tiu i de processos, financer, tecnològic i normatiu a la concertació de les estratègies 
territorials ha de permetre millorar l’eficàcia i l’eficiència dels sistemes d’ocupació 
de Catalunya.

Aquest canvi intern ha d’acompanyar al nou model de governança que implicarà 
un nova relació amb els agents que intervenen en les polítiques públiques d’ocupació 
a través d’una més intensa participació i cooperació per establir una relació regular 
i fluïda, per tal que les polítiques actives d’ocupació s’adaptin a les necessitats reals 
de les persones i del teixit productiu de cada territori i moment, i per tant fomentin 
la generació d’ocupació de qualitat.

Establir i comunicar el procés del canvi a tota la organització i afavorir la im
plementació primer actuant sobre els principals agents de canvi, i posteriorment a 
tota la organització en cascada, empoderant a les persones del SOC a participar de 
manera proactiva i cooperativa en una comunicació bidireccional de construcció. En 
aquest sentit, cal generar una relació més estable, horitzontal i equilibrada, a través 
d’un model relacional que permeti la codecisió, la participació de tots els agents des 
del propi disseny o la igualtat de condicions en la participació.

Addicionalment cal:
– Fer del SOC una organització capaç d’adaptarse a la volatilitat del mercat la

boral i de l’entorn econòmic
– Col·locar les persones que treballen al SOC al centre de la transformació, 

acompanyantles en aquest procés de canvi cap a nous models de treball.
– Reforçar la cultura organitzacional: definició i concreció de la missió, visió  

i valors de l’organització.
– Pla de millora i optimització de les Oficines de Treball
– Elaboració d’un pla de formació i de gestió de talent
En quant a la segona de les actuacions per fer operatiu el desplegament de la 

concertació de les polítiques actives d’ocupació al diferents territoris de Catalunya:
L’objectiu general és reordenar les polítiques actives d’ocupació per tal de trans

formarles, en el marc de les estratègies territorials reconegudes, mitjançant instru
ments de cooperació pública i publicaprivada i incentivar la creació d’ecosistemes 
territorials, en els àmbits ocupacionals i de desenvolupament econòmic local, amb 
una ineludible vocació de donar resposta a les necessitats reals de les persones i em
preses.

L’actual configuració de l’oferta de serveis ocupacionals, s’ha fet sobre un con
junt molt divers de productes, fruit de combinacions d’accions, i amb diverses inten
sitats, metodologia i interaccions varies, que no sempre han resolt les dificultats de 
cassació, objectiu últim de les polítiques actives d’ocupació.

La construcció d’una oferta de serveis no ajustada a les veritables necessitats de 
la demanda o l’oferta laboral, segrega l’oferta, però no acompanya als usuaris de ma
nera eficaç en la seva adaptació a les necessitats del mercat que els proporcionarien 
segurament un lloc de treball i la seva consegüent integració laboral.

Els sistemes d’avaluació, no sempre complerts, de les polítiques públiques d’ocu
pació han d’evolucionar cap un model holístic orientat a mesurar l’impacte real (cas
sacions oferta i demanda i qualitat de les mateixes), amb una visió global, però, al 
mateix temps, segmentada per territoris, col·lectius, sectors, etc, impulsant un procés 
de millora continua de les polítiques públiques d’ocupació.
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Les finalitats de la concertació de les polítiques d’ocupació de Catalunya en els 
territoris són les següents:

– Construir un nou model orientat a cobrir les necessitats ocupacionals reals de 
les persones ocupades i desocupades i les empreses del territori.

– Definir i prioritzar els projectes ocupacionals amb més alt impacte.
– Integrar al SOC en els ecosistemes locals i territorials en l’àmbit de les políti

ques públiques d’ocupació.
– Disposar d’un model integral que reculli totes les polítiques d’ocupació que es 

desenvolupen arreu del territori per part dels diferents agents.
Respecte el tercer eix, el nou model del sistema de gestió i justificació ha d’estar 

orientat a:
– Unificar el sistema de processos: simplificar i racionalitzar com element verte

brador d’una nova organització; 
– Definir la transició del model de programa al de concertació; 
– Impulsar la responsabilitat sota l’avaluació i seguiment continuat, prioritzant la 

governança de dades i establir models d’avaluació dinàmics i periòdics que perme
tin optimitzar la inversió en les PAO recurrentment i

– Garantir el tractament individualitzat de l’usuari (persones i empreses) mitjan
çant un expedient únic i comú a tot el sistema d’ocupació de Catalunya, que integri 
la informació personal i professional relacionada amb les polítiques d’ocupació, i 
també les prestacions i els subsidis de què pugui ésser beneficiari, dins del marc de 
la normativa en matèria de protecció de dades (article 4.2.2 de la Llei 13/2015 d’or
denació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).

I respecte el sistema d’informació comú (establert a l’article 10 de la Llei 13/2015, 
del 9 de juliol), és l’instrument tècnic que ha d’ordenar la informació relativa als ser
veis ocupacionals que estableix l’article 16.1 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol. Ha de 
fer accessible a les persones i a les empreses, les ofertes i les demandes d’ocupació i 
la cartera de serveis existents a tota Catalunya i ha de contenir la informació relativa 
a prestacions i subsidis de què puguin ésser beneficiàries. El sistema d’informació 
comú ha d’incorporar les dades rellevants per a l’observança de la garantia d’igualtat 
d’oportunitats entre totes les persones.

Ha de permetre l’intercanvi d’informació entre els diferents espais de concerta
ció de les estratègies territorials reconegudes pel SOC i nodrirlo d’informació útil. 
Amb aquest sistema d’informació es genera coneixement a fi de millorar la planifi
cació, la gestió, el seguiment, la justificació i l’avaluació de les polítiques d’ocupa
ció de Catalunya i permet compartir recursos i metodologies, així com transferir la 
informació a compartir.

El disseny del sistema d’informació ha de preveure protocols d’intercanvi de da
des i ús comú de la informació compatibles amb altres sistemes, d’acord amb una 
política de seguretat i accés a la informació; ha de ser compartit i compatible per tal 
de permetre’n la coordinació amb altres sistemes i proposar els criteris comuns dels 
continguts i les condicions d’accés i ha d’afavorir la traçabilitat de les actuacions i 
l’explotació intel·ligent de les dades, i la seva avaluació. Aquest sistema es fonamenta 
en la descentralització i interoperabilitat.

El SOC està altament compromès amb la concertació de les estratègies territo
rials i per tot això, i entre d’altres, s’han desenvolupat les següents actuacions:

– Continuem treballant intensament, amb les entitats representatives de les ad
ministracions locals i les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la con
dició legal de més representatives a Catalunya, en definir el marc de referència en 
matèria de concertació territorial i desplegament de les estratègies territorials a Ca
talunya mitjançant l’establiment de l’Acord marc per a la coordinació, la cooperació 
i la col·laboració. Aquesta actuació es troba, en el seu desenvolupament, molt avan
çada, en el sí del Consell de Direcció del SOC.
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– Signatura, el passat desembre de 2021, del «Conveni interadministratiu pel 
desenvolupament del Conveni Marc entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
i l’Ajuntament de Barcelona per l’assoliment d’un model integral de polítiques acti
ves d’ocupació a la ciutat de Barcelona pel període 20212022». Amb aquest conve
ni, s’ha donat un primer pas per construir un nou model de governança del sistema 
d’ocupació de la ciutat de Barcelona des d’una perspectiva de participació i codeci
sió, dissenyant les polítiques d’ocupació tenint en compte les necessitats de les per
sones desocupades i ocupades en recerca de feina i les empreses, i s’està avançant 
amb la participació del SOC en les diferents espais de l’Acord de Ciutat per l’Ocu
pació de Qualitat 20212030 en la concertació entre les administracions, els agents 
socials i altres actors implicats en les polítiques actives a la ciutat de Barcelona.

I per tot això, l’objectiu final és garantir una intermediació laboral de caràcter pú
blic i universal, adaptantse a les necessitats actuals del mercat laboral i de la força 
de treball. Les estratègies territorials permetran millorar la governança del sistema 
d’ocupació de Catalunya, fer del SOC un organisme que respongui de manera més 
àgil i dinàmica a les necessitats canviants del teixit productiu i dels seus territoris i 
disposar d’un sistema d’informació digitalitzat, comú i interoperable, que permeti la 
traçabilitat de les accions per les persones i les empreses. Aquest nou model ha de 
permetre un increment del grau d’ocupabilitat de les persones desocupades, amb es
pecial atenció als col·lectius en situació d’exclusió social, i ocupades, alineat amb les 
necessitats de sectors d’activitat, empreses i teixit productiu a nivell territorial, per 
obtenir una més alta competitivitat, fet que possibilitarà una millora de l’eficàcia dels 
serveis públics d’ocupació i l’eficiència en l’aplicació dels recursos públics.

En relació amb l’apartat b) de la moció, a l’oferta d’ocupació pública del 2020 
relativa a la Inspecció de Treball hi ha 10 places ofertades per al Cos d’Inspectors 
de Treball i Seguretat Social i 2 places per al Cos de Subinspectors Laborals, escala 
d’Ocupació i Seguretat Social. Actualment s’està duent a terme els processos selec
tius corresponents a aquesta oferta pública.

En quant a l’oferta pública d’ocupació de 2021 s’han ofert 4 places més del Cos 
d’Inspectors de Treball i Seguretat Social.

Barcelona, 18 de maig de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

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’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les seves accions a favor de 
l’equilibri territorial i la lluita contra el despoblament
356-00677/13

SOL·LICITUD

Presentació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat, Marta Vilalta i Torres, del  
GP ERC, Cristòfol Gimeno Iglesias, del GP PSCUnits (reg. 55852).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 23.05.2022.
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Sol·licitud de compareixença de Víctor Terradellas, exresponsable de 
Relacions Internacionals de Convergència Democràtica de Catalunya, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el seu 
paper com a mitjancer entre la cúpula independentista i el Govern de 
Vladimir Putin
356-00678/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 56379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 23.05.2022.

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

Compareixença d’una representació de la Societat Catalana de 
Tecnologia davant la Comissió d’Educació per a informar sobre la 
situació de la tecnologia a l’ensenyament obligatori i postobligatori
357-00174/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Educació, tinguda el 24.05.2022, 
DSPCC 315.

Compareixença de Meritxell Ruiz, secretària general de la Federació 
d’Escoles Cristianes de Catalunya, davant la Comissió d’Educació 
per a informar sobre la situació d’aquests centres
357-00216/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Educació, tinguda el 24.05.2022, 
DSPCC 315.

Compareixença de Maite Vilalta, doctora en ciències econòmiques 
i empresarials i professora titular d’hisenda pública de la Universitat 
de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de 
l’Estat amb Catalunya
357-00544/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 2, tinguda el 24.05.2022, DSPCC 314.
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Compareixença de Modest Guinjoan, doctor en economia per 
la Universitat Autònoma de Barcelona i professor associat del 
Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb 
Catalunya
357-00545/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 2, tinguda el 24.05.2022, DSPCC 314.

Compareixença de Guillem López Casanovas, doctor en economia 
pública per la Universitat de York i catedràtic d’economia de la 
Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00546/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 2, tinguda el 24.05.2022, DSPCC 314.

Compareixença d’Antoni Castells, doctor en economia i catedràtic 
d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00547/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 2, tinguda el 24.05.2022, DSPCC 314.

Compareixença de Núria Bosch, doctora en ciències econòmiques 
i empresarials i catedràtica d’economia pública de la Universitat de 
Barcelona i directora de la Càtedra de Federalisme Fiscal de l’Institut 
d’Economia de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute 
Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00548/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 2, tinguda el 24.05.2022, DSPCC 314.
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Compareixença de Montse Bassols i Santamaria, subdirectora 
general de Finançament i Sostenibilitat Financera, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00549/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 2, tinguda el 24.05.2022, DSPCC 314.

Compareixença de Concepció Patxot, professora titular de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i directora de 
la Xarxa de Referència en Economia i Polítiques Públiques, davant la 
Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00550/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 2, tinguda el 24.05.2022, DSPCC 314.

Compareixença de Joan Ramon Rovira, director d’estudis de 
la Cambra de Comerç de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00551/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 2, tinguda el 24.05.2022, DSPCC 314.

Compareixença de Josep Maria Arauzo, doctor i catedràtic 
del Departament d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili, davant 
la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00552/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 2, tinguda el 24.05.2022, DSPCC 314.
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Compareixença de Marta Espasa, doctora en economia i professora 
d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona i secretària 
d’Hisenda del Departament d’Economia i Hisenda, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00553/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 2, tinguda el 24.05.2022, DSPCC 314.

Compareixença d’Albert Carreras, doctor en ciències econòmiques 
i empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtic 
d’història i institucions econòmiques per la Universitat Pompeu 
Fabra, davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat 
amb Catalunya
357-00554/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 2, tinguda el 24.05.2022, DSPCC 314.

Compareixença de Josep Reyner i Serra, membre del col·lectiu 
Economistes pel Benestar, davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00555/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 2, tinguda el 24.05.2022, DSPCC 314.

Compareixença de Lluís Torrens Mèlich, director d’Innovació Social 
de l’Ajuntament de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00556/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 2, tinguda el 24.05.2022, DSPCC 314.
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Compareixença d’Andreu Mas-Colell, exconseller d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació i d’Economia i Coneixement, 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb 
Catalunya
357-00557/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 2, tinguda el 24.05.2022, DSPCC 314.

Compareixença de Jordi Galí i Garreta, doctor del Massachusetts 
Institute of Technology, catedràtic de la Universitat Pompeu 
Fabra i investigador sènior del Centre de Recerca en Economia 
Internacional, davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric 
de l’Estat amb Catalunya
357-00558/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 2, tinguda el 24.05.2022, DSPCC 314.

Compareixença d’Oriol Amat, doctor en ciències econòmiques 
i rector de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00559/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 2, tinguda el 24.05.2022, DSPCC 314.

Sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb la presidenta 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el nou 
projecte de continguts adreçats al públic infantil
359-00015/13

SOL·LICITUD

Presentació: Presidenta, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (reg. 
56214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.05.2022.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional 
corresponent al 2021
334-00052/13

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 56368 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals: Mesa del 

Parlament, 24.05.2022

A la presidenta del Parlament
Benvolgut president de la Generalitat, Molt Honorable Senyor Pere Aragonès,
Benvolguda presidenta del Parlament, Molt Honorable Senyora Laura Borràs,
D’acord amb les indicacions del conseller d’Economia i Hisenda, l’Honorable 

Senyor Jaume Giró, em plau enviarvos per correu electrònic i per eValisa, la me
mòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional corresponent a l’any 
2021, que ens fa arribar el Secretari de Difusió, el Senyor Jofre Llombart.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.
Cordialment,

Barcelona,
Isabel Moya Padilla, cap de l’Oficina de la Secretaria del conseller d’Economia 

i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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