
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’implantació del programa trilingüe d’alternança de llengües i del 
programa de capacitació intensiva en llengua anglesa per a docents
202-00043/13
Tramesa a la Comissió 9
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural
202-00044/13
Tramesa a la Comissió 9
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

Proposició de llei del tercer sector
202-00045/13
Presentació: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP, GP Cs, G Mixt 9

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 6/2022, del 30 de maig, pel qual es fixen els criteris aplicables a l’ela-
boració, l’aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres 
educatius
203-00024/13
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 21
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries 25

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre una major inversió als recursos assistencials i habita-
cionals de la gent gran de Badia del Vallès a petició de l’entitat Progeriatrico Badia
250-00574/13
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de les beques de menjador per a menors 
amb discapacitat
250-00632/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la manca de cobertura sanitària al Vallès Occidental
250-00633/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la modificació del conveni entre el Departament de 
Justícia i el Consell de l’Advocacia Catalana sobre la retribució dels escrits del torn 
d’ofici i de justícia gratuïta presentats en català
250-00634/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26
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Proposta de resolució sobre la sobremedicació de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i del desenvolupament
250-00635/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el dèficit de llevadores
250-00636/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’arranjament de les deficiències estructurals de les 
instal·lacions esportives de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
250-00637/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres del nou Hospital Doctor Josep Tru-
eta, de Girona
250-00638/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la supressió del Departament d’Acció Exterior i Govern 
Obert i de les delegacions del Govern a l’exterior
250-00639/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la redacció d’un pla marc d’actuacions a les badies 
del delta de l’Ebre
250-00640/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures fiscals per a combatre el des-
poblament al món rural
250-00641/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Seròs
250-00642/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la difusió en programes de ràdio i televisió de campa-
nyes sobre persones desaparegudes
250-00643/13
Rectificació del text presentat 29
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’accés universal a l’avortament i el respecte del dret a 
la llibertat i a la intimitat en la seva pràctica
250-00644/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció pediàtrica als centres d’aten-
ció primària de Sabadell
250-00645/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la diabetis «mellitus» de tipus 2
250-00646/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’objecció de consciència dels professionals sanitaris
250-00647/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 31
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Proposta de resolució sobre els trastorns de l’aprenentatge
250-00648/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Institut Jaume Salvador 
i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00649/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

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
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’atenció ginecològica als centres de salut de Sant 
Joan Despí
250-00651/13
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències pediàtriques al Prat de Llobregat
250-00652/13
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’Institut de Vilafant
250-00653/13
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar
250-00654/13
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la reconstrucció mamària posterior a un càncer de mama
250-00655/13
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’actualització del document «Energia eòlica i paisatge. 
Orientacions per a una adequada implantació a Catalunya»
250-00656/13
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la construcció de l’edifici que ha d’acollir l’educació 
secundària obligatòria a l’Institut Escola Pallerola, de Sant Celoni
250-00657/13
Presentació: GP Cs 34

Proposta de resolució de suport a la Proposició de llei de creació d’un fons de com-
pensació per a les víctimes de l’amiant
250-00659/13
Presentació: GP ERC 35

Proposta de resolució sobre la urgència de la construcció d’un hospital nou a les 
Terres de l’Ebre
250-00660/13
Presentació: GP PSC-Units, GP CUP-NCG, GP ECP 36

Proposta de resolució sobre la redacció d’un reglament de desplegament de la Llei 
16/2020, de la desaparició forçada de menors a Catalunya
250-00661/13
Presentació: GP PSC-Units 38

Proposta de resolució de rebuig de la normalització de l’existència de l’extrema dreta
250-00662/13
Presentació: GP JxCat, GP ERC 39
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Proposta de resolució sobre la regeneració urbanística de la Mariola, a Lleida
250-00663/13
Presentació: GP PSC-Units 40

Proposta de resolució sobre els trastorns d’aprenentatge
250-00664/13
Presentació: GP ECP 41

Proposta de resolució sobre els equipaments educatius de Premià de Mar
250-00665/13
Presentació: GP ECP 43

Proposta de resolució sobre l’Institut Escola Santa Anna, de Premià de Dalt
250-00666/13
Presentació: GP ECP 44

Proposta de resolució sobre la sol·licitud del cessament del delegat i de la delegada 
adjunta de la Generalitat davant la Unió Europea
250-00667/13
Presentació: GP VOX 45

Proposta de resolució sobre la declaració de la Fàbrica de la Colònia de Filatures 
Casals d’Alfarràs com a bé d’interès nacional
250-00668/13
Presentació: GP PSC-Units 47

Proposta de resolució sobre les associacions de consumidors de cànnabis
250-00669/13
Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP ECP, GP CUP-NCG 49

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en risc d’exclusió finan-
cera i de garantia en l’accés als serveis bancaris
270-00004/13
Proposta de tramitació en lectura única davant el Ple 52
Acord de deixar sense efecte el termini de presentació d’esmenes a la totalitat 52

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
per a la reforma de l’article 2 de la Constitució espanyola
270-00005/13
Presentació: GP Cs 52

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la seva política per a donar suport als treballadors 
inscrits al règim especial de treballadors autònoms
300-00180/13
Presentació: GP VOX 54

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de garantir la seguretat ciutadana
300-00181/13
Presentació: GP Cs 54

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de reducció d’emissions i de transició 
ecològica
300-00182/13
Presentació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP ECP 55

Interpel·lació al Govern sobre l’ordenació territorial necessària per a garantir la so-
birania alimentària
300-00183/13
Presentació: GP CUP-NCG 55

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les polítiques del Govern amb relació a les 
persones desaparegudes sense causa aparent i la desaparició forçada de menors
300-00184/13
Presentació: GP PSC-Units 55

Interpel·lació al Govern sobre la contractació pública
300-00185/13
Presentació: GP PSC-Units 56
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Interpel·lació al Govern sobre els jutjats de pau com a garants del servei de justícia 
de proximitat
300-00186/13
Presentació: GP JxCat 56

Interpel·lació al Govern sobre les balances fiscals i el dèficit d’inversions
300-00187/13
Presentació: GP JxCat 56

Interpel·lació al Govern sobre la desinversió crònica de l’Estat a Catalunya
300-00188/13
Presentació: GP ERC 57

Interpel·lació al Govern sobre un any de transformació republicana
300-00189/13
Presentació: GP ERC 57

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Recerca i Universitats
410-00008/13
Baixa de membres 58
Adscripció de diputats del GP ERC 58

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00001/13
Substitució de diputats 58

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Prevenció i la Gestió dels Incendis 
Forestals
406-00006/13
Designació de la presidència 59
Adscripció de diputats del GP CUP-NCG; GP ERC  59

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església
407-00001/13
Adscripció de diputats del GP CUP-NCG 60

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 145/XIV, sobre la seguretat viària dels au-
tocars escolars
290-00117/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  60

Control del compliment de la Resolució 193/XIV, sobre la convocatòria de les pla-
ces de les direccions del Museu d’Història de Catalunya i del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya
290-00157/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  62

Control del compliment de la Resolució 206/XIV sobre les condicions laborals dels 
repartidors de les plataformes digitals
290-00169/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  62

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 49/XIV, sobre les polítiques culturals
390-00049/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 63
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Control del compliment de la Moció 104/XIV, sobre les restriccions de drets fona-
mentals durant la pandèmia de Covid-19
390-00104/13
Designació de la Comissió competent 68

Control del compliment de la Moció 105/XIV, sobre l’espionatge polític
390-00105/13
Designació de la Comissió competent 68

Control del compliment de la Moció 106/XIV, sobre la gestió de les residències per 
a gent gran
390-00106/13
Designació de la Comissió competent 68

Control del compliment de la Moció 107/XIV, sobre el finançament del tercer sector
390-00107/13
Designació de la Comissió competent 69

Control del compliment de la Moció 108/XIV, sobre les polítiques relatives als drets 
i les oportunitats de la infància
390-00108/13
Designació de la Comissió competent 69

Control del compliment de la Moció 109/XIV, sobre el sistema de formació profes-
sional del curs 2022-2023
390-00109/13
Designació de la Comissió competent 69

Control del compliment de la Moció 110/XIV, sobre l’Agenda rural de Catalunya
390-00110/13
Designació de la Comissió competent 69

Control del compliment de la Moció 111/XIV, sobre l’espionatge i la repressió digitals
390-00111/13
Designació de la Comissió competent 69

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 d’Esplais Catalans davant la Co-
missió de Polítiques de Joventut perquè exposi el seu parer sobre les polítiques de 
joventut
356-00659/13
Acord sobre la sol·licitud 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Moviment de Centres d’Esplais 
Cristians Catalans davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè exposi el 
seu parer sobre les polítiques de joventut
356-00660/13
Acord sobre la sol·licitud 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Escol-
tisme i Guiatge davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè exposi el seu 
parer sobre les polítiques de joventut
356-00661/13
Acord sobre la sol·licitud 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè exposi el seu 
parer sobre les polítiques de joventut
356-00662/13
Acord sobre la sol·licitud 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Joves de la Unió de Pagesos 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè exposi el seu parer sobre les 
polítiques de joventut
356-00663/13
Acord sobre la sol·licitud 71

Sol·licitud de compareixença del president del Consell d’Administració de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
perquè informi sobre les responsabilitats en l’accident entre un tren de mercaderies 
i un de passatgers a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) el 16 de maig de 2022
356-00687/13
Rebuig de la sol·licitud 71
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença d’una representació de Zeroport davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Territori per a informar sobre els efectes d’una possible ampliació de l’ae-
roport de Barcelona - el Prat
357-00137/13
Substanciació 71

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans da-
vant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre la construcció 
d’un polígon industrial a Gallecs
357-00290/13
Substanciació 71

Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona da-
vant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00569/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 72

Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00570/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 72

Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 
davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00571/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 72

Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalu-
nya davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00572/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 72

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials 
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00573/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 72

Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00574/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 73

Compareixença d’una representació d’Esplais Catalans davant la Comissió de Polí-
tiques de Joventut per a exposar el seu parer sobre les polítiques de joventut
357-00579/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 73
Substanciació 73

Compareixença d’una representació del Moviment de Centres d’Esplais Cristians 
Catalans davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a exposar el seu parer 
sobre les polítiques de joventut
357-00580/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 73
Substanciació 73

Compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiat-
ge davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a exposar el seu parer sobre 
les polítiques de joventut
357-00581/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 73
Substanciació 73

Compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a exposar el seu parer sobre les 
polítiques de joventut
357-00582/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 74
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Compareixença d’una representació de Joves de la Unió de Pagesos davant la Co-
missió de Polítiques de Joventut per a exposar el seu parer sobre les polítiques de 
joventut
357-00583/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 74

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 32
Convocada per al 8 de juny de 2022 74

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
Presentació: GP VOX, GP CS, G Mixt 76

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 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya corresponent al 2021
334-00053/13
Presentació: Jesús M. Barrientos Pacho, President de TSJC 84

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme 
polític en la televisió i la ràdio corresponent al període del setembre al desembre 
del 2021
337-00016/13
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 85
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 08.06.2022 al 21.06.2022).
Finiment del termini: 22.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 08.06.2022 al 21.06.2022).
Finiment del termini: 22.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

Proposició de llei del tercer sector
202-00045/13

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

GP CS, G MIXT

Reg. 61213, 61966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem, Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Alejan-
dro Fernández Álvarez (president-portaveu), portaveu del Grup Parlamentari Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposició de llei següent: 
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Proposició de llei del Tercer Sector Social de Catalunya

Exposició de motius
I. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, preveu en el seu article 24.4 sobre els 

drets en l’àmbit dels serveis socials, que les organitzacions del Tercer Sector Social 
tenen dret a complir llurs funcions en els àmbits de la participació i la col·laboració 
socials.

Així mateix, la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria 
d’associacions, fundacions, cooperatives i economia social en els termes dels arti-
cles 118 i 124 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Per últim, l’article 166.1 atribueix a la Generalitat de Catalunya competència 
exclusiva en matèria de serveis socials. Segons el tenor literal d’aquest article, cor-
respon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials, que 
inclou en tot cas: la regulació i l’ordenació de l’activitat de serveis socials, les pres-
tacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat assistencial o com-
plementàries d’altres sistemes de previsió pública, la regulació i l’ordenació de les 
entitats, els serveis i els establiments públics i privats que presten serveis socials a 
Catalunya i la regulació i l’aprovació dels plans i els programes específics dirigits a 
persones i col·lectius en situació de pobresa o de necessitat social.

El Tercer Sector a Catalunya és característic per la seva forma de gestió dels 
serveis socials. Catalunya aplega unes 3.000 entitats no lucratives que actuen en el 
camp social i segons dades de 2019, presta serveis a prop d’un milió i mig de perso-
nes, movent un volum econòmic de 3.000 milions d’euros (1,37% del PIB). A més, 
genera prop de 100.000 persones contractades i incorpora unes 370.000 persones 
voluntàries.

El Tercer Sector Social de Catalunya està integrat per organitzacions que sorgei-
xen de la iniciativa ciutadana o social, sota diferents modalitats, d’acord amb crite-
ris de solidaritat i participació social, sense ànim de lucre i amb finalitats d’interès 
general, basats en el reconeixement i l’exercici dels drets civils, econòmics, socials 
o culturals de les persones i grups en situació de vulnerabilitat o que es troben en 
situació de discriminació, pobresa i en situació o risc d’exclusió social.

El Govern de la Generalitat li dóna suport a través d’un pla específic orientat a 
sumar esforços i enfortir-hi la relació per millorar els serveis socials gràcies a l’ex-
periència i la importància creixent de les entitats de la societat civil.

La col·laboració del Tercer Sector Social és fonamental en el model català de re-
lacions amb la ciutadania, en tant que les organitzacions que en formen part comple-
menten i participen dels sistemes de responsabilitat pública amb una presència molt 
significativa des dels seus orígens, ja sigui en el sistema de serveis socials, d’ocupa-
ció, de garantia d’ingressos i per a la inclusió social, així com en espais d’interacció 
entre sistemes vinculats als serveis d’atenció a les persones.

En el moment actual, tenint en compte la llarga tradició del Tercer Sector a Ca-
talunya i la cada vegada més essencial funció que desenvolupa en l’àmbit de la co-
bertura de necessitats socials i drets socials es fa imprescindible una regulació prò-
pia d’aquestes entitats que reculli les previsions relatives a l’organització, finalitats i 
funcions de les mateixes.

Aquesta llei s’impulsa en un marc de promoció de diferents marcs legislatius 
complementaris que requerirà necessàriament una acció coordinada per tal d’asse-
gurar una adequada sistemàtica legislativa: la Llei catalana d’Economia Social i So-
lidària, la Llei d’Acció Concertada per la provisió de serveis d’atenció a les persones 
de caràcter social i la Llei de foment de l’associacionisme.

Tot això, d’acord amb les directrius de la Unió Europea en tant que ofereixen una 
base sobre la qual fonamentar, de manera àmplia, el diàleg civil, la governança de-
mocràtica i la participació de la iniciativa social en els assumptes públics.
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En la mateixa línia que la Llei estatal 43/2015 de 9 d’octubre, del Tercer Sector 
d’Acció Social, la qual té per finalitat impulsar el Tercer Sector a nivell estatal en 
relació amb l’Administració General de l’Estat pel compliment de les seves políti-
ques públiques en l’àmbit social, aquesta llei té per objecte situar el Tercer Sector de 
Catalunya al nivell legislatiu que es mereix. També pretén descriure la seva relació, 
tant amb el sector públic com amb el privat, a l’hora de satisfer les necessitats so-
cials del país, ja que només amb un suport a tres bandes serà possible la plena co-
bertura de les necessitats que presenta el sector.

Aquesta llei es basa en valors que inspiren i contribueixen a la convivència en 
pro d’una societat democràtica, participativa, plural i compromesa amb l’equitat i la 
no discriminació, la llibertat, la cohesió i la justícia social, així com en la promoció 
de la defensa del bé comú i dels drets fonamentals consagrats en la Constitució Es-
panyola de 1978, de conformitat amb la Declaració Universal dels drets Humans, 
les Convencions sobre els drets de l’Infant, la Convenció sobre l’Eliminació de Totes 
les Formes de Discriminació de la Dona, sobre l’Eliminació de Totes les formes de 
Discriminació Racial, la Declaració de Hèlsinki de la Conferencia Ministerial de 
la OMS de 2005 sobre Salud Mental, així com sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat, Carta de Drets Fonamentals de la UE, la Carta Social Europea i la res-
ta d’instruments i tractats internacionals ratificats per Espanya.

II. Les organitzacions del Tercer Sector Social canalitzen un important capital 
social, relacional i humà, a més de desenvolupar una activitat econòmica rellevant, 
generant a través d’ella un retorn econòmic i social, amb impacte real i positiu en la 
creació d’ocupació, mitjançant la col·laboració en la provisió de serveis de respon-
sabilitat pública i la generació d’alternatives d’ocupació, principalment, de persones 
amb discapacitat, problemes de salut mental i/o en situació o risc d’exclusió social.

Per això, el Tercer Sector Social constitueix un actiu fonamental de la socie-
tat catalana en tant que, d’una banda, coadjuva al disseny d’una societat més justa, 
igualitària, solidària, cohesionada, participativa i democràtica i, de l’altra, ofereix 
una resposta més adequada a les necessitats socials i comunitàries des de la col·labo-
ració entre sectors i la participació de les persones destinatàries, de les seves famí-
lies, de les persones professionals, de la comunitat i del conjunt d’agents involucrats 
en el territori.

Aquesta Llei reconeix l’acció concertada social i la gestió delegada com els ins-
truments preferents de col·laboració entre l’Administració pública i les entitats del 
Tercer Sector Social, en el marc de la normativa europea i en concret, la Directiva 
2014/24/UE. Aquesta Directiva assenta així les bases de què l’aplicació normativa 
de contractació pública no és l’única possibilitat de la que gaudeixen les autoritats 
competents per a la gestió dels serveis de les persones, més enllà de la possibilitat 
existent de la prestació per si mateixes d’aquells serveis socials.

Les formes actuals de prestació de serveis socials a les persones, dissenyades a 
l’empara d’aquest marc jurídic europeu, estatal i autonòmic, es basen en una com-
binació entre la gestió directa, l’acció concertada i la gestió indirecta, amb la fina-
litat de donar resposta a la cobertura de necessitats de les persones en situació de 
vulnerabilitat.

III. La seva estructura es compon de quatre capítols, amb un total de 19 articles, 
una Disposició addicional única, una Disposició derogatòria única i 6 Disposicions 
finals.

El Capítol I, sota la rúbrica «Disposicions generals», aborda l’objecte, la defini-
ció de les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, els principis rectors i el seu 
àmbit d’aplicació. Democràcia, transparència, no discriminació i cohesió social són 
els eixos essencials en l’actuació d’aquest sector.

El Capítol II de «Del Tercer Sector Social a Catalunya» versa sobre la col·labora-
ció entre el Tercer Sector i els sectors públic i privat. En una època on el partenariat 
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públic-privat s’ha consolidat com un model eficaç per donar compliment a determi-
nades finalitats, el Tercer Sector requereix una regulació que li permeti participar 
com a interlocutor vàlid de l’Administració en la gestió de determinats serveis pro-
pis de la mateixa.

S’estableixen els instruments de col·laboració entre les administracions públiques 
i el Tercer Sector Social, determinant els instruments no contractuals com a prefe-
rents per la prestació de serveis de responsabilitat pública. Es reconeix un paper fo-
namental a les entitats del Tercer Sector Social per la seva consolidada experiència 
en la gestió de serveis socials especialitzats, amb la finalitat de garantir el màxim 
benestar a les persones destinatàries dels mateixos, oferint serveis de qualitat a les 
persones usuàries més necessitades d’atenció a la societat. De forma complementà-
ria, i pel desenvolupament d’activitats socials d’interès general, s’estableix l’adopció 
d’altres instruments de col·laboració com els convenis, els acords marc o les subven-
cions, entre d’altres.

El capítol III de «La participació del Tercer Sector Social, el diàleg civil i la in-
terlocució social» preveu les formes de participació del sector mitjançant dos siste-
mes diferenciats; la creació d’una Mesa de Diàleg del Tercer Sector i la participació 
del sector en òrgans col·legiats, sempre en un plànol d’igualtat i equitat amb condi-
cions de transparència.

El capítol IV de «La promoció del Tercer Sector Social a Catalunya» té per ob-
jecte regular el «Pla d’impuls i promoció del Tercer Sector» per impulsar, en co-
ordinació amb les organitzacions més representatives del Tercer Sector Social, els 
mecanismes i procediments per a elaborar un informe de caràcter anual i seguiment 
en comissió parlamentària sobre l’acció de promoció de les entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte regular el règim jurídic pel qual s’han de regir les en-

titats que integren el Tercer Sector Social de Catalunya, adoptar i promoure les me-
sures necessàries per reforçar la presència jurídica del Tercer Sector Social en tots 
els àmbits que li siguin propis, així com impulsar i articular les relacions del Tercer 
Sector Social amb la resta d’agents públics i privats que intervenen en l’àmbit social 
o en el seu mateix àmbit d’actuació.

Article 2. Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
1. Són entitats del Tercer Sector Social de Catalunya aquelles entitats amb perso-

nalitat jurídica, de caràcter privat sense afany de lucre i inscrites a un Registre Pú-
blic, les quals tinguin el seu domicili o una seu permanent i desenvolupin activitat 
dintre del territori de Catalunya.

2. Les entitats del Tercer Sector social podran adoptar diferents formes jurídi-
ques. En tot cas, i sempre que compleixin amb el que es preveu en la present llei, 
són considerades entitats del Tercer Sector Social les associacions, les fundacions, 
les cooperatives d’iniciativa social, les empreses d’inserció, els centres especials de 
treball d’iniciativa social, les entitats religioses dedicades prioritàriament a l’activi-
tat social, les federacions i associacions que les agrupen i les entitats singulars, que 
actualment són Càritas, Creu Roja i la ONCE.

3. Es preveu la creació d’un cens públic d’entitats del Tercer Sector Social de Ca-
talunya. La seva creació i funcionament s’haurà de desenvolupar via reglamentària i 
el departament competent haurà de vetllar per mantenir-lo actualitzat.

Per poder sol·licitar la inclusió al cens, les entitats hauran de complir els requisits 
exigits als articles 2 i 3 d’aquesta Llei.
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Article 3. Principis rectors
Són principis rectors de les entitats del Tercer Sector Social, amb independència 

de la seva naturalesa jurídica els següents: 
a) Tenir personalitat jurídica pròpia.
b) Ser de naturalesa jurídica privada.
c) No posseir afany de lucre, condició que expressament ha de constar als seus 

estatuts.
d) Haver sorgit de la iniciativa ciutadana o de les pròpies entitats del Tercer Sec-

tor Social. Les entitats del Tercer Sector Social no poden haver estat constituïdes 
per empreses mercantils o financeres, ni el seu òrgan de govern pot estar participat 
per aquestes.

e) Garantir la governança i la participació democràtica conforme al que estableix 
la normativa aplicable a la forma jurídica que adopti.

f) Actuar de manera transparent, tant en el desenvolupament del seu objecte so-
cial com en el funcionament, gestió de les seves activitats, i en la seva rendició de 
comptes.

g) Desenvolupar les seves activitats amb plenes garanties d’autonomia en la seva 
gestió i presa de decisions respecte a les administracions públiques.

h) Contribuir a fer efectiva la cohesió social, per mitjà de la participació ciutada-
na en l’acció social, a través del voluntariat o d’altres formes de participació.

i) Complir estrictament en la seva organització, funcionament i activitats amb el 
principi d’igualtat d’oportunitats i de tracte i el de no discriminació amb indepen-
dència de qualsevol circumstància personal, de salut, o social, i amb especial aten-
ció al principi d’igualtat entre dones i homes.

j) Dur a terme objectius i activitats d’interès general, amb vocació de servei pú-
blic i orientades fonamentalment a la inclusió social i col·lectius vulnerables.

k) Són propis del Tercer Sector Social de Catalunya els següents àmbits: l’acció 
cívica i comunitària, la sensibilització, la formació i l’educa ció formal, la inclusió 
laboral en el mercat laboral ordinari o protegit, l’atenció residencial, l’atenció diür-
na, l’atenció precoç, la promoció i la prevenció de la salut mental, l’accés a necessi-
tats bàsiques, l’accés a l’habitatge, la reinserció social, l’atenció psicosocial, i l’edu-
cació en el lleure, entre d’altres.

És pròpia del Tercer Sector Social de Catalunya l’atenció als següents col·lectius: 
infància, joventut, gent gran, persones amb discapacitat, persones aturades, dones, 
col·lectiu LGTBIQ+, persones en situació de pobresa, en situació o risc d’exclusió 
social, persones afectades per temes estructurals, persones amb addiccions, perso-
nes amb problemes de salut mental, persones amb malalties cròniques, persones im-
migrades, o persones en situació d’execució penal, entre d’altres.

Article 4. Àmbit d’aplicació
La present llei és d’aplicació a totes les entitats del Tercer Sector Social les quals 

tinguin el seu domicili o una seu permanent i desenvolupin activitat dintre del ter-
ritori de Catalunya.

Capítol II. Del Tercer Sector Social a Catalunya

Article 5. Col·laboració del Tercer Sector Social de Catalunya amb el 
sector públic i privat
Les entitats del Tercer Sector Social podran col·laborar amb les administracions 

públiques i organismes vinculats o dependents de les mateixes que tinguin per ob-
jecte el mateix àmbit d’actuació i d’interès.

Així mateix es podran establir xarxes de col·laboració entre les entitats del Tercer 
Sector Social i el sector privat sempre i quan aquesta col·laboració no desvirtuï els 
principis rectors que, d’acord amb l’article 3 d’aquesta llei, han de presidir la seva 
actuació.
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Article 6. Activitats pròpies del Tercer Sector Social
1. Son activitats pròpies del Tercer Sector Social les activitats desenvolupades 

per les entitats que l’integren portades a terme amb la finalitat de promoure la inclu-
sió social, el reconeixement dels drets de tota la ciutadania i el seu exercici efectiu 
per les persones, famílies, grups, col·lectius o comunitats que afronten situacions de 
vulnerabilitat, desprotecció, discriminació o exclusió, especialment infància i jo-
ventut, gent gran, persones amb discapacitat, persones en situació de dependència, 
persones en situació de pobresa i en situació o risc d’exclusió social, dones, violència 
de gènere, col·lectiu LGTBI+, persones immigrades, recluses i persones que patei-
xen addiccions o problemes de salut mental, entre d’altres, i l’avanç en la necessà-
ria transformació cap a una societat més justa, solidària, igualitària, participativa, 
equitativa i democràtica.

2. En particular, es considera com a activitat pròpia de les entitats del Tercer 
Sector Social qualsevol acció que es dugui a terme amb la finalitat contemplada en 
el paràgraf anterior, en els espais d’interacció entre àmbits, polítiques i sistemes la-
borals, d’habitatge, de salut, judicial, sociosanitari, sociocultural, socioeducatius i 
qualsevol altre transversal hi tingui relació.

3. Es consideren activitats socials d’interès general aquelles activitats d’atenció i 
acompanyament social dutes a terme per les organitzacions del Tercer Sector Social 
a través de persones professionals voluntàries i/o professionals remunerades.

En concret, es consideren com a activitats que formen part del Tercer Sector So-
cial les següents: 

a) Sensibilització, denúncia, participació en processos d’elaboració o modificació 
de normes o interlocució amb el sector públic i altres agents socials.

b) Promoció i articulació de la solidaritat organitzada i la participació social de 
la ciutadania i, en particular, del voluntariat social, l’ajuda mútua, acompanyament 
social i l’associacionisme de les persones destinatàries de serveis d’atenció a les per-
sones.

c) Detecció de necessitats, recerca i innovació.
d) Provisió de serveis de responsabilitat pública, o aliens a ella i realització d’al-

tres activitats i projectes d’intervenció.
4. Les prestacions i serveis de responsabilitat pública en l’àmbit dels drets socials 

constituiran serveis d’interès general i, en particular, serveis socials d’interès gene-
ral, en el termes definits en la normativa comunitària, tant si són proveïts directa-
ment per les Administracions Públiques catalanes com en els casos de col·laboració 
de la iniciativa privada.

Article 7. Instruments de col·laboració
Per la provisió de serveis de responsabilitat pública els instruments de col·labora-

ció entre l’Administració Pública i les entitats del Tercer Sector Social són preferent-
ment, l’acció concertada social i la gestió delegada. Els procediments de contracta-
ció pública inclouran clàusules que assegurin la qualitat de l’atenció a les persones, 
la sostenibilitat dels serveis, i el màxim retorn social dels recursos públics. També 
hauran de promoure l’accés del Tercer Sector Social als procediments de contrac-
tació.

L’acció concertada, la gestió delegada i la contractació pública no exclouen altres 
formes de col·laboració entre l’Administració i el Tercer Sector Social per la provisió 
de serveis de responsabilitat pública.

Així mateix, les administracions públiques catalanes podran també formalitzar 
convenis, acords marc, subvencions o altres fórmules de col·laboració amb les orga-
nitzacions del Tercer Sector Social pel desenvolupament d’activitats socials d’interès 
general.
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Capitol III. La participació del Tercer Sector Social, el diàleg civil i la 
interlocució social

Article 8. Dret de participació
1. Es reconeix el dret de les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya a par-

ticipar juntament amb les Administracions Públiques catalanes competents en l’ela-
boració de les polítiques públiques i en els processos de presa de decisió d’aquelles 
iniciatives i matèries que incideixin en l’àmbit social.

2. Aquesta participació podrà produir-se a iniciativa de les organitzacions del 
Tercer Sector Social o de les Administracions Públiques en un marc d’igualtat i 
equitat.

3. Les diferents Administracions Públiques de Catalunya amb responsabilitats en 
l’àmbit dels serveis d’atenció a les persones inclouran a les entitats del Tercer Sector 
Social autonòmiques que siguin de referència en el seu respectiu àmbit territorial o 
funcional, en aquells òrgans consultius de les pròpies Administracions públiques, i 
en els grups de treball específics, puntuals o periòdics, relacionats amb el disseny, 
elaboració, seguiment i avaluació de les seves polítiques i plans, així com en qual-
sevol iniciativa que afecti directament el Tercer Sector Social.

Article 9. Nivell general i sectorial de participació, interlocució i diàleg 
civil
Amb la finalitat d’articular la participació, interlocució, intervenció, implicació 

i col·laboració de les organitzacions del Tercer Sector Social català amb les admi-
nistracions públiques, es reconeixen, almenys, els següents instruments i nivell de 
participació general i sectorial respectivament: 

a) La constitució d’una Mesa de Diàleg del Tercer Sector Social de Catalunya.
b) La participació i representació en òrgans col·legiats. Concretament, es reco-

neix a les entitats del Tercer Sector Social la representació i plena participació en 
el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) i al Consell del 
Diàleg Social de Catalunya, així com en totes aquelles Comissions i grups de tre-
ball, tant d’àmbit autonòmic com local, en els quals es tractin polítiques públiques 
i socials.

c) La compareixença anual de les entitats del Tercer Sector Social davant de la 
comissió parlamentària pertinent.

Article 10. Mesa de Diàleg del Tercer Sector Social de Catalunya
1. La Mesa de Diàleg del Tercer Sector Social tindrà com a objecte principal 

impulsar i facilitar la interlocució, al més alt nivell de representativitat, entre la Ge-
neralitat de Catalunya i les entitats del Tercer Sector Social, reforçant el paper de 
les organitzacions i aprofundint en la cohesió interna del Tercer Sector Social de 
Catalunya.

2. La Mesa de Diàleg del Tercer Sector Social constituirà una via d’interlocució, 
diàleg i participació permanent i bidireccional respecte a l’acció de govern i a l’acció 
de les entitats del Tercer Sector Social, així com a les decisions i polítiques claus que 
incideixin en els drets, obligacions, interessos i necessitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya.

Article 11. Composició i funcions de la Mesa de Diàleg del Tercer Sector 
Social
1. La Mesa de Diàleg del Tercer Sector Social estarà adscrita al Departament de 

Presidència i la seva composició, funcions, vigència i renovació dels representants 
es regularà via reglamentària.

2. La Mesa ha d’estar representada pel més alt nivell de representació de l’Admi-
nistració, essent-hi present Presidència, Vicepresidència, Economia i totes les con-
selleries relacionades amb l’àmbit d’actuació del Tercer Sector Social de Catalunya, 
així com les Federacions que en formen part.
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3. La Mesa de Diàleg del Tercer Sector Social haurà d’exercir, almenys, les se-
güents funcions: 

a) Garantir i enfortir la interlocució del Tercer Sector Social en el disseny i l’apli-
cació de les polítiques públiques d’inclusió i cohesió social, participació i volunta-
riat, promoció de la solidaritat, drets socials, diversitat, integració social i ocupació.

b) Formular propostes sobre línies estratègiques i prioritats d’actuació de les po-
lítiques públiques dirigides als col·lectius objectes de la seva intervenció en l’àmbit 
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

c) Conèixer i debatre les iniciatives relatives a les següents matèries: 
– Mesures o actuacions que afectin directament grups de població en situació 

o risc de pobresa, discriminació, exclusió social o situació de vulnerabilitat social.
– Mesures legislatives que afecten al Tercer Sector Social i al seu àmbit d’acti-

vitat.
– Pla de Promoció per al Suport i Impuls del Tercer Sector Social.
– Sistema de finançament del Tercer Sector Social.
– Sistema de finançament dels serveis d’atenció a les persones.
d) Organitzar i estructurar la Mesa del Diàleg Civil amb autonomia i aprovar la 

seva pròpia planificació i programació.
4. A fi de finançar la participació institucional i el diàleg social amb les organit-

zacions del Tercer Sector a través de la Mesa de Diàleg del Tercer Sector de Cata-
lunya, es preveu la consignació d’una partida pressupostària en forma de subvenció 
nominativa en la secció corresponent del departament corresponent en matèria de 
treball i afers socials, la qual tindrà un caràcter anual. Aquest finançament respon, 
únicament a les funcions atorgades a la Mesa de Diàleg del Tercer Sector Social 
descrites en aquesta llei, per tant, no limitarà l’existència d’altres fonts de finança-
ment pel desenvolupament d’altres activitats amb fons de qualsevol Administració.

Article 12. Participació i representació en òrgans col·legiats
1. Les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya s’incorporaran als òrgans 

col·legiats, consells sectorials o grups de treball i de participació del sector públic 
de Catalunya, sempre que el seu àmbit territorial, d’actuació i les seves finalitats es 
corresponguin amb els propis d’aquestes entitats.

L’actuació objecte de participació i representació haurà de correspondre amb 
l’objecte i finalitats de les organitzacions del Tercer Sector Social.

2. La constitució de la Mesa de Diàleg del Tercer Sector Social no exclourà ni 
anul·larà la col·laboració i interlocució directa de les diferents Administracions pú-
bliques amb les entitats més representatives dels diferents col·lectius socials de cada 
territori per tractar els assumptes que els siguin propis.

Article 13. Model d’organització i rendició de comptes
La coordinació i transparència dels nivells de participació, la rendició de comp-

tes i les eines i metodologies seran objecte de desenvolupament reglamentari.

Capitol IV. La promoció del Tercer Sector Social a Catalunya

Article 14. Pla d’Impuls i Promoció de les Entitats del Tercer Sector 
Social a Catalunya
1. La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Presidència en col-

laboració amb els representants del Tercer Sector Social, elaborarà, amb un període 
de vigència de quatre anys, i previ acord de la Mesa de Diàleg del Tercer Sector So-
cial, un Pla d’Impuls i Promoció de les Entitats del Tercer Sector Social a Catalunya. 
El pla haurà de comptar amb indicadors que permetin realitzar un informe de se-
guiment de la seva execució, de caràcter anual, i un informe d’avaluació de resultats 
en finalitzar el període de vigència de l’estratègia i que haurà de reflectir almenys 
les següents mesures: 
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a) Anàlisi de la situació del Tercer Sector Social a Catalunya, promocionant la 
informació, l’avaluació i transparència, a més del reconeixement del tercer sector 
social i el foment del suport ciutadà i empresarial.

b) Promoció, difusió i formació del Tercer Sector Social.
c) Desenvolupament de la base social i participació en les entitats.
d) Suport a la cultura i formació del voluntariat.
e) Model de cooperació amb el sector públic i la possibilitat de participació del 

tercer sector social en les polítiques socials, així com la millora del model de col·la-
boració públic-social per facilitar la cooperació entre les administracions públiques 
i el tercer sector social

f) Adequació del finançament en el marc de la legislació d’estabilitat pressupos-
tària i foment de la diversificació de les fonts de finançament, amb la finalitat de 
garantir un finançament adequat de les organitzacions, la seva sostenibilitat, esta-
bilitat, enfortiment organitzatiu i de gestió de les entitats del Tercer Sector Social.

g) Finançament adequat i garantit de les estructures de les organitzacions del 
Tercer Sector Social.

h) Qualitat i avaluació de la intervenció, així com el suport a la innovació, la 
internacionalització i la millora competitiva de les entitats del tercer sector social

i) Foment de la participació i integració de les dones en les organitzacions i xar-
xes del Tercer Sector Social, així com la voluntat d’obtenir paritat de gènere en la 
composició del seus òrgans directius i de govern.

2. La Generalitat de Catalunya, a través de la conselleria competent en matèria 
de política social, impulsarà en coordinació amb les organitzacions més represen-
tatives del Tercer Sector Social, els mecanismes i procediments per a elaborar un 
informe de caràcter anual sobre l’acció de promoció de les entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya, establint les orientacions per a la seva millora a més d’incor-
porar l’avaluació periòdica de l’impacte social de les polítiques públiques contem-
plades en la present Llei i la qualitat de la intervenció oferta per les organitzacions 
del Tercer Sector Social. Aquest informe serà presentat per a la seva anàlisi, debat i 
posterior aprovació, si fos procedent, a la Mesa de Diàleg del Tercer Sector Social.

3. Aprovat l’informe per la Mesa de Diàleg del Tercer Sector Social, ostentarà el 
caràcter públic i inclourà informació actualitzada i sistematitzada sobre el conjunt 
de mesures de promoció impulsades tant per part del sector públic com del sector 
privat d’iniciativa social.

4. Es farà un seguiment anual del Pla d’impuls i Promoció de les entitats del Ter-
cer Sector via parlamentària.

5. Tots el informes als quals es fa referència en el present article seran publicats 
en el portal de transparència de la Generalitat de Catalunya.

Article 15. Suport i col·laboració amb altres agents
1. Les Administracions publiques catalanes podran impulsar la col·laboració amb 

altres agents que duguin a terme accions de promoció del Tercer Sector Social de 
Catalunya. En aquest context, s’establiran entre d’altres, les iniciatives següents: 

a) L’existència de sinergies en relació al finançament de les activitats socials d’in-
terès general desenvolupades per les organitzacions, les quals no formen part de la 
provisió de serveis de responsabilitat pública.

b) Aliances i col·laboracions amb altres organitzacions orientades al foment del 
Tercer Sector Social i les seves activitats socials d’interès general, mitjançant ac-
cions de formació, suport tècnic, patrocini i mecenatge, i col·laboració en projectes, 
entre d’altres.

2. La Generalitat de Catalunya elaborarà i impulsarà iniciatives orientades a re-
forçar la pràctica i la cultura de la participació de la ciutadania i les empreses en el 
finançament d’aquestes activitats socials d’interès general de les organitzacions del 
Tercer Sector Social de Catalunya que inclouran, entre altres: 
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a) Accions dirigides a la ciutadania i a les empreses pel que fa a la sensibilització, 
reconeixement i difusió de bones pràctiques, l’impuls de pràctiques innovadores, in-
formació sobre incentius fiscals, i difusió de projectes d’interès. També promourà 
sinèrgies en el finançament de les activitats socials d’interès general de les organit-
zacions, alienes a la provisió de serveis de responsabilitat pública, incloent aquells 
mitjans necessaris per a la prestació d’aquestes activitats.

b) Accions dirigides a les organitzacions de formació i suport tècnic en captació 
de recursos, comunicació, transparència i rendició de comptes, avaluació de l’im-
pacte, relació amb les parts interessades, accés a programes europeus i fons interna-
cionals, i altres estratègies coherents amb la implicació de tercers en el finançament 
de l’activitat de les organitzacions.

Article 16. Reconeixement del Tercer Sector Social de Catalunya
1. Les organitzacions i les xarxes del Tercer Sector Social de Catalunya disse-

nyaran i impulsaran, amb suport de la Generalitat de Catalunya, una iniciativa per a 
donar a conèixer el Tercer Sector Social de Catalunya i la seva contribució a la ciuta-
dania en general i als agents socials en particular que inclourà entre altres aspectes: 

a) La difusió d’informació bàsica sobre el Tercer Sector Social a Catalunya i la 
seva contribució en termes quantitatius a la societat catalana.

b) El manteniment de contactes periòdics amb el sector públic i altres agents 
socials.

c) La participació en accions d’informació en mitjans de comunicació social, pú-
blics i privats i la formalització d’acords amb aquests mitjans per a la realització de 
diverses accions de comunicació en col·laboració.

d) La realització d’accions de sensibilització i formació amb la participació de les 
organitzacions i xarxes del Tercer Sector Social en centres d’ensenyament.

2. Les organitzacions i les xarxes del Tercer Sector Social de Catalunya impulsa-
ran la col·laboració i l’intercanvi i bones pràctiques entre les organitzacions i xarxes 
que el conformen, així com l’aprofitament de recursos de tota mena.

3. Així mateix, promouran l’anàlisi compartida de la realitat i el disseny i l’im-
puls d’una estratègia d’enfortiment de les organitzacions, la seva estructuració, al 
reconeixement de la seva contribució i les aliances amb altres sectors i agents.

4. Com a espais i instruments propis del Tercer Sector Social de Catalunya i com 
a mitjans d’impuls i promoció del mateix es reconeix el Congrés del Tercer Sector 
i l’Observatori referent en els estudis del Tercer Sector. Es treballarà conjuntament 
per a la seva permanència i es garantirà un finançament adequat per part de l’Admi-
nistració Pública per al seu desenvolupament.

Article 17. Promoció per les Administracions públiques catalanes de la 
col·laboració entre el sector mercantil i el Tercer Sector Social
1. Les Administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves respectives 

competències, col·laboraran amb les organitzacions del Tercer Sector Social de Ca-
talunya, en l’àmbit dels serveis d’atenció a les persones a fi d’impulsar: 

a) Les iniciatives de sensibilització social dirigides a les empreses envers el Ter-
cer Sector Social.

b) La promoció d’espais per al coneixement mutu i intercanvi de propostes de 
col·laboració.

c) El desenvolupament d’instruments de suport, formació i mediació.
d) La canalització d’iniciatives de les entitats del Tercer Sector cap a les empre-

ses i viceversa.
e) La difusió de les iniciatives de col·laboració en funcionament.
f) Definició d’un marc fiscal que afavoreixi el naixement i consolidació d’entitats 

del Tercer Sector Social de Catalunya.
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g) La promoció d’iniciatives d’interès general, alienes a la provisió de serveis de 
responsabilitat pública, desenvolupades en col·laboració en l’àmbit dels drets d’aten-
ció a les persones, mitjançant subvencions al Tercer Sector Social.

2. Les iniciatives per a impulsar la col·laboració a què es refereix l’apartat ante-
rior tindran per objecte, entre altres: 

a) Accions de patrocini i mecenatge, donació, màrqueting amb causa o altres ac-
cions, puntuals o no, que fonamentalment mobilitzen recursos econòmics de les em-
preses per al desenvolupament d’iniciatives d’interès general de les organitzacions 
del Tercer Sector Social en l’àmbit dels drets d’atenció a les persones i aliens a la 
provisió de serveis de responsabilitat pública.

b) Accions de promoció del voluntariat, en el marc de la responsabilitat social 
empresarial, impulsades per entitats de voluntariat en col·laboració amb les empre-
ses, conforme als valors i principis consagrats en la normativa sobre voluntariat i el 
que es disposa en la present llei.

Article 18. Avaluació de polítiques públiques
1. El sector públic de Catalunya promourà la realització d’avaluacions indepen-

dents i periòdiques de l’impacte social de les polítiques públiques i la qualitat de les 
accions finançades amb pressupostos públics i gestionades per les organitzacions del 
Tercer Sector Social, així com altres actuacions públiques contemplades en la pre-
sent llei i normativa de desenvolupament. Aquestes avaluacions seran publicades en 
el portal de transparència de la Generalitat de Catalunya.

2. La Generalitat de Catalunya inclourà indicadors de mesura de l’impacte so-
cial, complementaris als habituals de caràcter econòmic, com a elements centrals 
per a la planificació pressupostària amb les entitats del Tercer Sector Social de Ca-
talunya, així com indicadors d’impacte de gènere i de la inclusió social i laboral dels 
col·lectius en situació de vulnerabilitat, com entre d’altres, les persones amb disca-
pacitat, les persones amb problemes de salut mental o les persones en situació o risc 
d’exclusió social.

Article 19. Personal de les entitats del Tercer Sector Social a Catalunya
1. Les entitats del Tercer Sector Social compliran les obligacions vigents en ma-

tèria laboral i asseguraran, com a mínim, les condicions que estableixen els conve-
nis col·lectius sectorials aplicables.

2. Independentment de quin sigui l’instrument de col·laboració entre les admi-
nistracions públiques i el Tercer Sector Social, les administracions públiques com-
petents hauran de garantir el finançament adequat de les activitats i serveis de res-
ponsabilitat pública que desenvolupen les entitats del Tercer Sector Social per tal de 
millorar la qualitat de l’ocupació i assolir l’equiparació progressiva de les condicions 
laborals i salarials respecte la funció pública.

3. Així mateix, les entitats del Tercer Sector Social han de garantir unes condi-
cions adequades al personal voluntari, complint amb el que disposa la llei del volun-
tariat i foment de l’associacionisme.

4. L’activitat voluntària no podrà en cap cas substituir el treball retribuït. Les en-
titats han de determinar quines funcions corresponen al personal contractat i quines 
són pròpies de les persones voluntàries, d’acord amb l’espai propi que els correspon.

Disposicions addicionals

Disposició addicional única. Adaptació de les organitzacions del Tercer 
Sector Social de Catalunya
Les organitzacions i xarxes del Tercer Sector Social de Catalunya hauran d’adap-

tar-se al que es preveu en la present norma en un termini màxim de 18 mesos des 
de la seva entrada en vigor.
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Disposició derogatòria

Disposició derogatòria única
El Govern farà una proposta en el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor 

de la present llei, per adaptar totes aquelles disposicions que es vegin afectades per 
aquesta llei.

Amb posterioritat a aquest termini, resten derogades totes les disposicions de 
igual o inferior rang en tot allò que contradiguin o s’hi oposin al que es disposa a 
la present llei.

Disposicions finals

Disposició final primera. Desenvolupament reglamentari
La Generalitat de Catalunya pot dictar les disposicions reglamentàries que si-

guin necessàries per a desenvolupar i aplicar aquesta llei, en l’àmbit de les seves 
competències.

En el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor de la present llei, la Generali-
tat de Catalunya aprovarà el desenvolupament reglamentari de la creació, composi-
ció i funcions de la Mesa de Diàleg del Tercer Sector Social de Catalunya.

En el termini de 12 mesos des de l’entrada en vigor de la present llei, la Generali-
tat de Catalunya aprovarà el desenvolupament reglamentari necessari per habilitar i 
configurar un cens específic d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, d’acord 
amb els principis rectors reconeguts en aquesta llei.

Disposició final segona. Incentius fiscals
En el termini màxim de 12 mesos de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern 

de la Generalitat impulsarà un projecte de llei que doti d’incentius fiscals a les enti-
tats del Tercer Sector Social.

Disposició final tercera. Legislació aplicable a les organitzacions del 
Tercer Sector Social
Les organitzacions del Tercer Sector Social es regiran per la legislació específica 

que sigui aplicable en funció de la forma jurídica que hagin adoptat. La considera-
ció d’organitzacions del Tercer Sector Social, conforme al que s’estableixi en aques-
ta llei, no excusarà del compliment de tots els requisits i condicions que estableixi 
aquesta legislació específica.

Disposició final quarta. Regulació específica en matèria de subvencions
En el termini màxim de 12 mesos de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern 

de la Generalitat impulsarà un projecte de llei que reguli de manera específica les 
subvencions per les entitats del Tercer Sector Social.

Disposició final cinquena. Registre de Centres Especials de Treball
En el termini màxim de 12 mesos de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern 

de la Generalitat impulsarà les disposicions que siguin necessàries per incloure la 
categoria de Centre Especial de Treball d’Iniciativa Social al Registre de Centres 
Especials de Treball.

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

neralitat de Catalunya.»

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid Colomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco,  
GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez (president-portaveu), GP Mixt, portaveus

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 6/2022, del 30 de maig, pel qual es fixen els criteris 
aplicables a l’elaboració, l’aprovació, la validació i la revisió dels 
projectes lingüístics dels centres educatius
203-00024/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 62648 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.06.2022

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de juny de 2022, ha pres 
coneixement del Decret llei 6/2022, del 30 de maig, pel qual es fixen els criteris apli-
cables a l’elaboració, l’aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics 
dels centres educatius publicat al DOGC 8678A, 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 31 de maig de 2022.

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

Certifico: 
Que en la sessió extraordinària del Govern de la Generalitat del dia 30 de maig 

de 2022 s’ha pres l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller d’Educació, s’aprova la iniciativa SIG22EDU0765 - 

Projecte de decret llei pel qual es fixen els criteris aplicables a l’elaboració, l’aprova-
ció, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius.»

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

Decret llei 6/2022, de 30 de maig, pel qual es fixen els criteris 
aplicables a l’elaboració, l’aprovació, la validació i la revisió dels 
projectes lingüístics dels centres educatius

El president de la Generalitat de Catalunya
L’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix 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
L’article 131 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat 

competències en matèria d’educació i l’article 143.1 la competència exclusiva en 
matèria de llengua pròpia; per tant, pot determinar el règim lingüístic del sistema 
educatiu amb la finalitat de garantir la integració i la cohesió social, així com la nor-
malització lingüística del català, i de l’aranès a l’Aran. Així, d’acord amb l’article 
35.2 de l’Estatut, que regula el sistema educatiu a Catalunya, es garanteix a tota la 
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població escolar, sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, 
assolir en completar l’educació obligatòria el compliment del deure i l’exercici del 
dret de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà.

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix que la manca 
de normalització de la llengua catalana, la seva dimensió relativament reduïda en 
el context internacional i la composició lingüística diversa del país, exigeixen una 
política lingüística que ajudi eficaçment a normalitzar la llengua pròpia del país i, 
alhora, que garanteixi escrupolosament els drets lingüístics de tota la ciutadania.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, regula el règim lingüístic derivat 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en el títol II, del règim lingüístic del sistema 
educatiu de Catalunya, que encara no ha estat objecte d’un desplegament, ja que no 
es disposava dels informes, els estudis i les enquestes necessaris per dur a terme 
aquest desplegament.

L’element nuclear del model lingüístic escolar de Catalunya és el projecte lin-
güístic del centre. En aquest sentit, l’article 14 de la Llei d’educació determina que 
els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar, 
com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament 
de les llengües al centre. El projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes relatius a 
l’ensenyament i l’ús de les llengües en el centre.

En l’elaboració del projecte lingüístic no es pot eludir la diversitat cultural i lin-
güística de l’alumnat del propi centre. La realitat heterogènia dels diferents centres 
del sistema educatiu de Catalunya s’ha de tenir en compte a l’hora de fixar els cri-
teris sobre el tractament de les llengües, sense fer abstracció de la diversitat social 
i cultural de l’entorn de cada centre educatiu i tot tenint en compte que aquests han 
de disposar d’un cert marge de decisió. Per aquest motiu, l’elaboració dels projec-
tes lingüístics dels centres i la regulació de l’ensenyament i l’ús de les llengües que 
s’hi inclogui ha de considerar necessàriament criteris objectius com ara l’entorn 
sociolingüístic del centre, els objectius de normalització lingüística del català, i de 
l’aranès a l’Aran, el respecte a la diversitat cultural i lingüística i els nivells de co-
neixements lingüístics de l’alumnat que s’acreditin mitjançant proves i avaluacions 
periòdiques, tot mantenint el català com a centre de gravetat del servei públic edu-
catiu de Catalunya.

En aquest escenari, si bé en primera instància correspon a cada centre efectuar 
l’anàlisi dels factors socials i culturals de l’entorn que han de servir de base per ela-
borar el projecte lingüístic, el departament competent en matèria d’educació l’ha de 
validar i vetllar per tal de garantir que el projecte lingüístic s’ajusta a la legalitat i 
als objectius de normalització lingüística corresponents a la realitat sociolingüística 
general, del centre educatiu i del seu entorn.

No obstant això, en diversos casos, els projectes lingüístics de centre han es-
tat objecte de debat i controvèrsia jurídica en els darrers temps, i això ha alterat el 
desenvolupament normal de l’activitat escolar i l’estabilitat i la seguretat jurídica 
tant del professorat com de l’alumnat. En conseqüència, la Generalitat de Catalunya 
ha endegat diverses iniciatives amb la finalitat primordial d’aprovar un marc nor-
matiu estable que proporcioni seguretat jurídica i respongui a l’objectiu d’assolir el 
compliment de l’ensenyament i ús de les llengües oficials en els centres educatius 
sostinguts amb fons públics en funció de les necessitats educatives de l’alumnat i la 
realitat sociolingüística del centre i sempre en els termes recollits a l’Estatut, a la 
Llei de política lingüística i a la Llei d’educació de Catalunya.

Entre d’altres iniciatives, s’han impulsat els tràmits necessaris per dur a terme 
un desenvolupament normatiu del règim lingüístic del sistema educatiu regulat al 
títol II de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i, a aquest efecte, s’ha dut a 
terme la consulta pública prèvia a la redacció del projecte normatiu per tal de poder 
atendre les preocupacions i necessitats de la ciutadania i de tots els actors implicats 
en el moment de redactar la norma. Així mateix, s’han encarregat diversos estudis 
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sobre la realitat sociolingüística als centres educatius de Catalunya, en la mesura 
que aquestes dades són decisives per conèixer l’escenari de partida respecte al grau 
d’assoliment de l’objectiu d’aconseguir l’ensenyament i ús de les llengües oficials en 
cadascun dels centres del sistema educatiu de Catalunya.

Ateses les circumstàncies exposades, la necessitat extraordinària i urgent d’apro-
var aquest Decret llei rau en l’exigència de comptar de forma immediata i amb l’an-
telació suficient amb el marc normatiu adequat per poder preparar el proper curs 
escolar 2022-2023. Els instruments legislatius d’urgència o tramitació ràpida exis-
tents, com ara les tramitacions urgents o la tramitació per lectura única, no perme-
ten garantir que s’aprovin les mesures que s’estableixen en aquest Decret llei amb la 
immediatesa necessària. L’únic instrument normatiu que en permet l’aprovació amb 
la celeritat requerida és el decret llei.

En conseqüència aquest Decret llei es dicta amb la finalitat de fixar els criteris 
aplicables a l’elaboració, l’aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüís-
tics dels centres educatius públics i dels centres educatius privats sostinguts amb 
fons públics.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de no-
vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; 

A proposta del conseller d’Educació i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Article 1. Objecte
Aquest Decret llei té per objecte fixar els criteris aplicables a l’elaboració, l’apro-

vació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius públics 
i dels centres educatius privats sostinguts amb fons públics, a l’efecte d’establir els 
aspectes relatius a l’organització de l’ensenyament i l’ús de les llengües oficials en 
cada centre.

Article 2. Criteris i objectius bàsics
L’organització de l’ensenyament i l’ús de les llengües als centres educatius pú-

blics i als centres educatius privats sostinguts amb fons públics es fonamenta en els 
criteris i objectius bàsics següents: 

a) Les determinacions de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de la Llei 1/1998, 
de 7 de gener, de política lingüística, i de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educa-
ció, així com la resta de disposicions legals aplicables, en particular en relació amb 
el català com a llengua pròpia, llengua normalment emprada, llengua vehicular i 
d’aprenentatge i llengua d’ús normal en l’acollida de l’alumnat.

b) La garantia que l’alumnat assoleixi el domini oral i escrit del català i el caste-
llà al final de l’ensenyament obligatori.

c) La necessària anàlisi de l’entorn sociolingüístic dels centres, de l’entorn gene-
ral i dels objectius de normalització lingüística per garantir l’eficàcia dels projectes 
educatius i lingüístics.

d) La inaplicació de paràmetres numèrics, proporcions o percentatges en l’ense-
nyament i l’ús de les llengües.

Article 3. Elaboració, aprovació i revisió dels projectes lingüístics
1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d’ela-

borar un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre, 
amb el contingut previst legalment, mitjançant les estratègies educatives i els recur-
sos didàctics adients per assolir globalment les competències lingüístiques previstes 
en la normativa aplicable seguint els criteris fixats pel departament competent en 
matèria d’educació.
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2. L’elaboració i aprovació dels projectes lingüístics s’ha d’adequar als criteris i 
objectius bàsics previstos en l’article anterior i a les previsions del projecte educatiu 
de cada centre.

3. El projecte lingüístic ha de tenir en compte les necessitats educatives i la di-
versitat cultural i lingüística de l’alumnat per tal d’assolir els objectius de norma-
lització lingüística del català, i de l’aranès a l’Aran, atenent els recursos del centre, 
inclosos els de caràcter digital.

4. El projecte lingüístic del centre s’ha de revisar i modificar, si s’escau, en fun-
ció del coneixement oral i escrit i de l’ús de les llengües que l’alumnat acrediti en les 
diferents etapes educatives. Aquesta revisió s’ha de fer mitjançant proves i avalua-
cions periòdiques, tant internes com externes, en períodes no superiors als dos anys.

Article 4. Validació dels projectes lingüístics
1. Sens perjudici de l’autonomia dels centres educatius, el departament compe-

tent en matèria d’educació ha de validar en un període no superior als 30 dies que 
el projecte lingüístic s’adequa a la normativa vigent i instar-ne la modificació en cas 
contrari. El departament competent en matèria d’educació assumeix la responsabi-
litat sobre la legalitat dels projectes lingüístics que valida.

2. Els centres han de col·laborar en el procés de seguiment i avaluació del projec-
te lingüístic proporcionant els indicadors i la informació que els requereixi el depar-
tament competent en matèria d’educació per tal de fer-lo efectiu.

Disposicions addicionals
Primera. Els projectes lingüístics i les mesures singulars que s’hagin adoptat i 

que no s’ajustin als criteris i objectius bàsics que estableix aquest Decret llei han 
d’ésser revisats en el termini més breu possible durant el curs 2022-2023, amb ca-
ràcter general dins dels primers sis mesos, per tal que puguin adaptar-s’hi.

Segona. El departament competent en matèria d’educació ha de facilitar l’asses-
sorament que li sol·licitin els centres educatius en el procés d’elaboració, aprovació 
i, si s’escau, revisió dels projectes educatius, així com en la presa de decisions que 
puguin afectar-los de forma rellevant.

Tercera. Al territori de l’Aran, els projectes lingüístics han de tenir en compte 
l’aranès, com a llengua pròpia de l’Aran i com a llengua vehicular i d’aprenentatge 
habitual als seus centres educatius, d’acord amb la normativa reguladora.

Disposició transitòria
Les determinacions relatives a la tramesa i validació del projecte lingüístic dels 

centres que s’estableixen en aquest Decret llei s’han d’aplicar a partir de l’inici del 
curs 2022-2023.

Disposició final
Aquest Decret llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s’apliqui aquest Decret llei coo-
perin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 30 de maig de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Josep Gonzà-

lez Cambray, conseller d’Educació
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Antecedents del Decret llei
1. Comunicació al Govern.
2. Memòria justificativa.
3. Informe jurídic.
4.Ordre d’inserció.
5. Text aprovat pel Govern (s’adjunta també en format Word).
6. Certificat d’aprovació.
7. Text publicat al DOGC.

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

SOL·LICITUD DE DICTAMEN AL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Presentació: GP VOX, GP Cs, G Mixt (reg. 62817).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.06.2022.

N. de la r. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre una major inversió als recursos 
assistencials i habitacionals de la gent gran de Badia del Vallès a 
petició de l’entitat Progeriatrico Badia
250-00574/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56730 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 26.05.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 56730)

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

1. Treballar amb l’ajuntament els recursos necessaris per atendre la població de 
Gent Gran a Badia del Vallès que doni resposta a la demanda existent.

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

Treballar amb l’ajuntament els recursos necessaris per atendre la població de 
Gent Gran de Badia del Vallès que prevegin diversos serveis d’atenció a la gent 
gran.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació i supressió del punt 3

3. Acompanyar l’Ajuntament de Badia del Vallès i/o empreses del tercer sector, 
perquè impulsi una oferta de pisos tutelats per a gent gran que no sigui exclusiva-
ment per a persones dependents i que creï un espai comunitari i assistencial comú.
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Proposta de resolució sobre la gratuïtat de les beques de menjador 
per a menors amb discapacitat
250-00632/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.
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Proposta de resolució sobre la sobremedicació de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
250-00635/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

Proposta de resolució sobre el dèficit de llevadores
250-00636/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.



BOPC 326
7 de juny de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 28

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.
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Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Seròs
250-00642/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

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

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 57845 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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

Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la 
proposta de resolució (tram. 250-00643/13) presentada el 12 de maig del 2022 i amb 
número de registre 55622.

On hi diu: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar a la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals a:»

Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya insta a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

suals a:»

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.
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Proposta de resolució sobre l’accés universal a l’avortament i el 
respecte del dret a la llibertat i a la intimitat en la seva pràctica
250-00644/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.
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Proposta de resolució sobre l’atenció ginecològica als centres de 
salut de Sant Joan Despí
250-00651/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mar Nova, de 
Premià de Mar
250-00654/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

Proposta de resolució sobre l’actualització del document «Energia 
eòlica i paisatge. Orientacions per a una adequada implantació a 
Catalunya»
250-00656/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.06.2022 al 16.06.2022).
Finiment del termini: 17.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’edifici que ha 
d’acollir l’educació secundària obligatòria a l’Institut Escola Pallerola, 
de Sant Celoni
250-00657/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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

amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta 
la Proposta de resolució sobre la construcció de l’edifici que ha d’albergar l’ESO a 
l’Institut Escola Pallerola de Sant Celoni, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Escola Pallerola de Sant Celoni va transformar-se, l’any 2019, en un Institut 

Escola. Una notícia molt ben rebuda per part del centre, que va arribar acompanya-
da de la promesa de la construcció d’un edifici per albergar els estudiants de l’ESO. 
Tanmateix, avui, tres anys més tard, aquestes obres ni tan sols han estat adjudicades 
a una empresa de construcció.

Les actuals instal·lacions no són suficients per encabir tots els alumnes. Els pri-
mers anys el centre va haver de destinar a aules ordinàries les específiques d’anglès 
i de música per aconseguir més espai. Més endavant, dues aules polivalents. Ara, 
han hagut de muntar uns barracons on abans hi era l’hort. Aquesta situació obliga a 
compartir espais entre petits i grans.

El fet que l’escola passés a ser institut escola va ser una molt bona i necessària 
decisió. Però des d’aleshores, l’AFA, l’equip directiu i el claustre han hagut de fer 
molts esforços per assegurar un bon funcionament de l’institut, a l’espera que el De-
partament d’Educació compleixi la seva promesa de construir un edifici que alber-
gui l’ESO. La pandèmia i la situació postpandèmica han posat de relleu la necessitat 
de comptar amb uns espais suficients. Una situació que havia de ser «provisional» 
s’ha tornat en indefinida i intolerable.

Actualment, a cap empresa se li ha adjudicat la construcció de l’edifici. Tot i que 
dues empreses van guanyar el contracte per a l’execució de la primera fase d’obres, 
la licitació va quedar deserta. La suma per la qual es fa la licitació ha quedat ob-
soleta per l’efecte de la inflació de preus que han patit els materials de construcció.

Davant la probable necessitat d’haver d’instal·lar més mòduls per fer front a l’in-
crement d’alumnes, és clar que l’Institut Escola Pallerols no pot esperar més. És 
hora que el Departament d’Educació compleixi les seves promeses.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer la urgència de la situació que viu l’Institut Escola Pallerola i deter-

minar-se a fer tot el possible per solucionar-la al més aviat possible.
2. Revisar el Plec de Prescripcions Tècniques per tal d’actualitzar el contracte de 

licitació perquè s’ajusti a l’increment de la inflació, restablint la rendibilitat esperable 
pels possibles adjudicataris.

3. Destinar els recursos necessaris per a la redacció del projecte de construcció 
d’un edifici definitiu per a l’ESO de l’Institut Escola Pallerola, que cobreixi les ne-
cessitats actuals i s’adeqüi a la previsió de futures necessitats de places educatives 
atesa l’expansió demogràfica del municipi.
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4. Incloure una partida en los propers pressupostos de la Generalitat, i en els 
d’anys successius, si fos necessari, per a l’adjudicació i construcció de l’edifici defi-
nitiu per a l’ESO de l’Institut Escola Pallerola.

5. Comunicar aquest acord a l’equip directiu i l’AFA de l’Institut Escola Pallero-
la, així com a l’Ajuntament de Sant Celoni.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Proposta de resolució de suport a la Proposició de llei de creació 
d’un fons de compensació per a les víctimes de l’amiant
250-00659/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 61230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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

Jordi Albert i Caballero, portaveu a la Comissió d’Empresa i Treball del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en suport a la Pro-
posició de Llei per a constituir un fons de compensació per a les víctimes d’amiant, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Treball, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’any 2017, a instància del Parlament Basc, es va registrar al Congrés dels Dipu-

tats una Proposició de Llei per a constituir un fons de compensació per a les vícti-
mes d’amiant, però tot i que va ser aprovada la seva tramitació els treballs no s’han 
conclòs perquè va finalitzar la legislatura a causa de la moció de censura.

De nou el Parlament Basc va iniciar un procediment amb la nova legislatura, i 
el 13 d’abril del 2021, amb els vots favorables de tots els grups, excepte VOX, es va 
reprendre ¡la tramitació de la Proposició de Llei per a la creació d’un fons de com-
pensació per a les víctimes d’amiant, però des de la seva aprovació el procediment 
legislatiu està aturat.

És de màxima transcendència per a totes les persones afectades i les seves famí-
lies, la creació d’aquest fons, tal i com ja existeix en altres països europeus del nostre 
entorn, com França, Països Baixos o Bèlgica, és de 

Sense entrar al detall dels greus problemes de salut provocats per la utilització 
de l’amiant, sobretot en la indústria i la construcció, avui ja molt coneguts a tots els 
nivells, ni de la seva evident afectació a nivell social en els treballadors i les treba-
lladores que han estat treballant exposats de forma reiterada a l’amiant en el seu lloc 
de treball en els diferents sectors professionals.

El problema es troba, fonamentalment, en les dificultats de les persones afec-
tades per assolir una justa reparació del dany que han sofert, havent de recórrer a 
llargs processos judicials, on per començar ja tenen problemes per poder identificar 
o localitzar l’empresa responsable del dany, donat el temps que pot haver transcor-
regut entre l’exposició i l’aparició de la malaltia.

A més, cal afegir les importants despeses econòmiques i emocionals que han 
d’afrontar les persones afectades i les seves famílies, que es podrien minimitzar sen-
siblement amb la creació d’aquest fons econòmic que comportés un funcionament 
àgil i ambiciós en relació a les cobertures requerides.
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L’any 2007 es va constituir a Catalunya el Registre de Treballadors Exposats a 
Amiant (RETA). Des de l’aprovació del programa PIVISTEA (Programa de vigilàn-
cia de la salut dels treballadors exposats a l’amiant) a Catalunya s’han registrat 2.206 
treballadors exposats i 2.641 post-exposats, amb un total de 1.230 baixes del progra-
ma. El nombre de treballadors susceptibles de seguiment és de 4.847 (96% homes).

Les darreres dades d’avaluació del programa PIVISTEA es van publicar l’any 
2021, i corresponen a les dades recollides fins 2018.

En el procediment d’esmenes a la Proposició de Llei al Congrés dels Diputats, 
van ser d’especial importància les que va presentar el Partit Socialista, atenent al seu 
pes en el govern de l’Estat, i van significar una esmena a la totalitat a la Proposició 
de Llei proposada pel Parlament Basc, reduint a l’absurd les possibilitats que una 
víctima d’amiant es pogués beneficiar del fons.

D’aquesta posició del PSOE es van fer ressò CCOO, UGT i la Federació d’As-
sociacions de Víctimes de l’Amiant (FEDAVICA), que en una nota de premsa con-
junta van manifestar el seu rebuig a que les esmenes presentades pel grup socialista 
s’apliquessin.

Tanmateix el Parlament Basc, per mitjà d’un Proposició No de Llei urgent ha fet 
una crida als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats per a trobar consensos 
des del respecte a l’esperit inicial de la Proposició de Llei.

Altres Parlaments, com el gallec i el navarrès, han donat suport a la iniciativa 
del Parlament Basc, i han reclamat que no es desvirtuï la Proposició de Llei que van 
registrar al Congrés dels Diputats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya considera imprescindible que el Congrés dels Dipu-

tats culmini la tramitació de la Proposició de Llei per a constituir un fons de com-
pensació per a les víctimes de l’amiant el més aviat possible i ho faci respectant 
l’esperit de la proposta original remesa pel Parlament Basc i que la normativa que 
finalment resulti aprovada no desvirtuï el text inicial, procurant el màxim consens 
possible amb la finalitat d’aconseguir una ràpida reparació de les víctimes i de les 
seves famílies

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Jordi Albert i Caballero, portaveu a la CET, 

GP ERC

Proposta de resolució sobre la urgència de la construcció d’un 
hospital nou a les Terres de l’Ebre
250-00660/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP CUP-NCG, GP ECP

Reg. 61351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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

Avançar, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatu-
ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
urgència de la construcció d’un Hospital nou a Terres de l’Ebre, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 
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Exposició de motius
La situació en la què es troba l’Hospital Verge de la Cinta actualment, fa neces-

sari la construcció d’un nou centre sanitari de les Terres de l’Ebre a Tortosa.
En la present legislatura, el Conseller de Salut va informar per resposta escrita el 

dia 8 de juny de 2021 que durant el primer semestre d’aquest mateix any disposarà 
de les conclusions finals referents a la decisió d’ampliar o construir un Hospital nou 
per donar resposta a les necessitats sanitàries de les Terres de l’Ebre.

Prèviament, el Ple del Parlament de Catalunya el dia 22 de març acorda, sense 
cap vot en contra, instar el Govern de la Generalitat a construir un Hospital nou a 
Tortosa amb una ubicació que assegurés una resposta de present i de futur al terri-
tori. També acorda «Que el Departament de Salut de la Generalitat presenti amb la 
major celeritat possible el projecte del nou centre sanitari de les Terres de l’Ebre a 
Tortosa, una necessitat urgent per al territori i sobretot per la seva gent i que no es 
pot ajornar durant més temps ja que és estratègica per al seu desenvolupament eco-
nòmic i social».

Als pocs dies d’aquest acord, coincidint amb l’anunci d’una pregunta oral al Ple, 
el Conseller de Salut anuncia que s’ampliarà l’Hospital Verge de la Cinta amb una 
inversió de 30M d’euros i després, aproximadament l’any 2025, s’iniciarien els trà-
mits per la construcció d’un nou hospital de referència per les Terres de l’Ebre.

Val a dir que aquest anunci incompleix l’acord pres al Ple del Parlament de Ca-
talunya ja que anuncia una ampliació immediata però situa per anys llunyans en el 
temps la decisió o tramitació de construir «l’Hospital nou», al que es referia l’acord 
del Plenari.

Al respecte cal afegir que amb posterioritat, el dia 5 de maig, a la Comissió de 
Salut del Parlament es torna a ratificar i, aquest cop, per unanimitat «Prendre la de-
cisió de construir de forma urgent un nou Hospital» com a centre de referència a 
Terres de l’Ebre.

Queda ben clar, doncs, que el Parlament de Catalunya ha definit amb el seu acord 
que la construcció d’aquest equipament s’ha de dur a terme amb urgència i amb la 
màxima celeritat possible, mentre que l’anunci del Departament de Salut, situant al 
voltant de l’any 2025 l’inici dels tràmits per fer possible aquesta construcció, no as-
segura en cap cas que la decisió ni tan sols sigui definitiva.

Són aquest els motius que porten als grups signants la presentació d’aquesta 
Proposta de Resolució, donat que creiem necessari que quedi ben definida la ne-
cessitat de començar de manera immediata tots els tràmits, ja que l’ampliació no 
garanteix en cap cas solució ni als problemes de present i molt menys als proble-
mes de futur.

És també clar i evident que és necessari complir l’acordat reiteradament i pràc-
ticament per unanimitat al Parlament, lo contrari seria un incompliment molt greu i 
un gran greuge vers la població de les Terres de l’Ebre.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris Socialistes i Units per Avançar, 
Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i d’En Comú Podem pre-
senten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Iniciar els tràmits per la redacció dels estudis i per la construcció d’un Hospi-

tal nou a Tortosa de forma immediata, en cap cas més tard d’aquest any 2022.
2. Completar els tràmits de la redacció del projecte i la contractació de l’execució 

del projecte constructiu de forma urgent, i garantir l’inici de les obres de construcció 
abans de finalitzar l’any 2023.
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3. Incloure en els pressupostos de la Generalitat del 2023 una partida pressupos-
tària per la construcció del nou hospital.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; 

David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

Proposta de resolució sobre la redacció d’un reglament de 
desplegament de la Llei 16/2020, de la desaparició forçada de 
menors a Catalunya
250-00661/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 61352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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

Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la redacció d’un reglament de desenvolupament de la 
Llei de desaparició forçada de menors, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de desembre de 2020, va 

aprovar la Llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya, que va ser pu-
blicada en el DOGC núm. 8303 de 24/12/2020 com a Llei 16/2020, del 22 de de-
sembre, de la desaparició forçada de menors a Catalunya, i que va entrar en vigor 
el dia 25/12/2020.

Aquesta llei té per objecte proporcionar els instruments normatius i els recursos 
necessaris per al reconeixement i l’efectivitat del dret a la veritat, la justícia, la re-
paració i les garanties de no repetició a les víctimes en els casos de desaparició for-
çada de menors o d’apropiació de menors, amb la consegüent substitució d’identitat.

També té per objecte facilitar les tasques d’investigació necessàries, amb la re-
gulació dels procediments administratius necessaris, en atenció a les obligacions 
contretes per l’Estat espanyol en la Declaració universal de drets humans de l’Or-
ganització de les Nacions Unides, el Conveni europeu per a la protecció dels drets 
humans i de les llibertats fonamentals, la Convenció sobre els drets de l’infant i la 
Convenció internacional per a la protecció de totes les persones contra les desapari-
cions forçades, i altres normes internacionals aplicables.

A l’article 11, on es crea l’Oficina de la Víctima de la Desaparició Forçada de 
Menors de Catalunya, s’estableix que les determinacions de l’oficina, es determina-
ran mitjançant reglament.

A la disposició final primera de la llei, s’estableix que «Les normes necessàries 
per al desplegament d’aquesta llei i els estatuts de l’Oficina de la Víctima de la Des-
aparició Forçada de Menors de Catalunya s’han d’aprovar en el termini d’un any a 
comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.»

En aquests moments ja ha passat l’any establert per la norma i encara no s’ha 
produït el desplegament reglamentari.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Donar audiència, en el termini màxim d’un mes, a totes les associacions i en-

titats legalment constituïdes que tenen entre els seus objectius la lluita contra la des-
aparició forçada de menors.

2. Desenvolupar reglamentàriament, previ el tràmit d’audiència establert en l’an-
terior apartat, i en el termini màxim de 3 mesos, la Llei 16/2020, del 22 de desem-
bre, de la desaparició forçada de menors a Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Oscar Aparicio Pedrosa, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució de rebuig de la normalització de l’existència de 
l’extrema dreta
250-00662/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC

Reg. 61366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució contra la normalització de l’existència de 
l’extrema dreta, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 26 d’abril de 2022, el comissari i vicepresident de la Comissió Eu-

ropea, Sr. Margaritis Schinas, va rebre en audiència una representació de VOX a 
les institucions europees. Sota el pretext de tractar temes d’immigració i segure-
tat, aquesta reunió marca un més que preocupant precedent que debilita la qualitat 
democràtica de la Unió Europea, ja que es contribueix a blanquejar i normalitzar 
l’existència d’un partit d’extrema dreta amb una ideològica clarament i desacomple-
xadament xenòfoba, homòfoba i masclista, alineant-se alhora amb els moviments 
polítics més euroescèptics del continent.

L’acció política de VOX i d’altres partits d’extrema dreta arreu del continent 
atempta directament contra el projecte europeu i els valors que el fonamenten, per 
la qual cosa cap demòcrata europeu pot permetre mai que es normalitzi.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris de Junts per Catalunya i Esquerra 
Republicana presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya mostra el seu malestar pels fets ocorreguts, exigeix a 

les institucions comunitàries que no normalitzi l’existència de l’extrema dreta arreu 
del continent i es referma en els valors fundacionals compartits del projecte europeu 
de democràcia, llibertat i drets humans.

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



BOPC 326
7 de juny de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 40

Proposta de resolució sobre la regeneració urbanística de la Mariola, 
a Lleida
250-00663/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 61370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Eva Candela Lopez, diputada, Jordi Terrades 

Santacreu, diputat, Judit Alcalá González, diputada del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la regeneració 
urbanística de la Mariola, a Lleida, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els blocs del Grup Mariola representen un dels múltiples barris construïts du-

rant el franquisme per absorbir les onades migratòries provinents del sud d’Espa-
nya. Com molts d’aquests habitatges, es van construir amb presses, baixes qualitats 
i pocs equipaments. Amb el pas dels anys, la manca d’inversió en aquests habitatges, 
així com la percepció d’un entorn poc desenvolupat, ha derivat en la degradació de 
l’espai públic i dels propis habitatges.

El barri de La Mariola hi ha una majoria de famílies que estan en exclusió social 
i dins del sistema de serveis socials, que viuen en habitatges de reduïdes dimensions 
i sense ascensor i alguns dels blocs es troben en evident ruïna econòmica.

Part de la degradació de l’entorn va revertir-se durant l’execució del Pla de Bar-
ris l’any 2004, millorant algunes de les promocions d’habitatges oficials dels anys 
cinquanta i l’entorn, dotant d’equipaments col·lectius al barri.

Anàlogament a molts altres barris catalans, la crisi de 2008 no va fer sinó agreu-
jar la situació social del barri, amb una gran onada de desnonaments que van afavo-
rir la proliferació de pisos buits, avui en la seva majoria ocupats il·legalment, tapiats 
o en situació d’abandonament. En el cas dels edificis del Grup Mariola, un informe 
de finals de 2018 de la Paeria xifrava en 201 habitatges en estat d’ocupació irregular, 
buits o tapiats, d’un total de 502. En aquell moment, hi vivien 852 persones de 348 
nuclis familiars, dels quals el 60% tenia algun expedient obert a Serveis Socials.

És per això que, durant l’any 2018, la Paeria va presentar el projecte «Mariola 
20.000», amb l’objectiu de millorar l’habitabilitat dels edificis ja existents i augmen-
tar les dotacions del barri. La definició bàsica d’aquest projecte, que tenia el suport 
del veïnat del barri així com de totes les forces polítiques presents en aquella legis-
latura, incloïa un procés participatiu i requeria la complicitat de l’Administració Ge-
neral de l’Estat i del Govern de la Generalitat.

Malauradament, malgrat el compromís públic del Departament de Territori i 
Sostenibilitat i de la Direcció General d’Habitatge del MITMA, 3 anys després el 
projecte sembla haver quedat en un calaix.

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. Reprendre el projecte de regeneració urbanística «Mariola 20.000» elaborat 

conjuntament amb la Paeria i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 
i que preveu una transformació social, econòmica i urbanística de la zona.

2. Dotar el projecte «Mariola 20.000» del pressupost suficient per a dur-lo a 
terme.
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3. Reprendre les convocatòries d’ajuts del Programa de barris i àrees urbanes 
d’atenció especial de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció especial.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Eva Candela Lopez, Jordi Terrades Santacreu, 

Judit Alcalá González, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els trastorns d’aprenentatge
250-00664/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 61524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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.

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 garantir-lo. 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».
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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 Resolució 
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 identificar-los. 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 superar-los, 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-
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, 
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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 els equipaments educatius de Premià 
de Mar
250-00665/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 61525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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 equipaments educa-
tius a Premià de Mar (Maresme), per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Premià de Mar hi ha dos equipaments educatius que necessiten inversió urgent 

per tal de donar compliment a compromisos històrics del Departament d’Educació.
Per una banda tenim el cas de la fusió dels equipaments Institut de batxillerat 

Serra de Marina i l’institut de formació professional Cristòfol Ferrer, que es van fu-
sionar com a projecte educatiu el 2011 però no així els edificis d’ambdós instituts, 
donant com a resultat l’Institut Premià de Mar.

Es tracta de dos edificis adjacents que no acaben de fusionar-se de forma efec-
tiva per la manca d’inversió del Departament d’Educació. Es tracta de dos edificis 
de més de 40 anys d’antiguitat. Recentment s’ha anunciat una petita inversió de 
400.000 euros per «arranjar persianes i la cal caldera».

En qualsevol cas, caldria posar fil a l’agulla per reprendre el compromís inicial 
del Departament de construir un nou equipament renovat i amb les necessitats mí-
nimes cobertes i executar-lo el més ràpidament possible.

Per altra banda, l’Escola Mar Nova situada al barri de Can Pou-Camp de Mar, 
un centre creat el 2008, ha estat sempre en mòduls prefabricats. Des d’aleshores no 
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s’ha avançat res en el projecte de construcció d’un nou equipament que garanteixi la 
qualitat docent i un mínim confort a l’alumnat.

Davant de la passivitat de la Generalitat, l’ajuntament de Premià de Mar, el febrer 
de 2020, va prendre la iniciativa i va sol·licitar la signatura d’un conveni d’impuls del 
projecte de construcció de l’escola Mar Nova. Aquest acord estipulava que l’Ajunta-
ment es feia càrrec del 100% del cost de l’obra - uns 3,5 milions d’euros– i es faria 
càrrec des de l’inici del projecte. Després la Generalitat retornaria a terminis el 50% 
del cost total del projecte.

A dia d’avui, l’equipament de barracons està en unes condicions lamentables 
(desgast, goteres...) amb necessitat d’arranjaments urgents. El Ple de l’Ajuntament de 
Premià va posicionar-se a favor de la construcció en la fórmula de conveni del nou 
equipament per unanimitat.

S’està acabant el curs 2021-2022 i encara no s’ha signat el conveni entre les ad-
ministracions afectades, ni cap previsió al respecte, en una demostració de manca 
d’interès per part del Departament.

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. Iniciar els tràmits necessaris, de manera urgent, per iniciar el projecte de re-

forma per a l’Institut Premià de Mar
2. Signar el conveni per iniciar la construcció de l’Escola Mar Nova en el termini 

de 3 mesos, tal com es va acordar entre el Departament d’Educació i l’ajuntament 
de Premià de Mar el 2020.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

Proposta de resolució sobre l’Institut Escola Santa Anna, de Premià 
de Dalt
250-00666/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 61528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’Institut Escola 
Santa Anna de Premià de Dalt, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Davant la saturació i la impossible ampliació de l’Institut Valerià Pujol de Pre-

mià de Dalt, l’ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat de Cata-
lunya van arribar a l’acord i van anunciar el projecte d’Institut Escola a l’Escola 
Santa Anna de Premià de Dalt. S’està acabant el curs 2021-2022 i encara no hi ha 
un conveni signat entre les administracions implicades per tal de fer front a l’obra 
d’ampliació.

L’acord al que havien arribat tant l’ajuntament com el Departament d’Educació 
consistia en que el consistori cedia uns terrenys annexos a l’escola Santa Anna de 
4.000 m2 en el que es podia construir l’edifici en el que s’ubicaria tota la secundà-
ria i avançava en l’execució de l’obra per tal de donar solució a la sobresaturació de 
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l’Institut Valerià Pujol. Es va convenir que d’aquesta manera es donava resposta a un 
problema greu en l’ensenyament de secundària de la població.

Al març de 2022 les administracions encara no han signat el conveni amb una 
línia de secundària ja en marxa ubicats de manera provisional a l’escola. Així doncs, 
el Departament va iniciar els tràmits per instal·lar de manera provisional mòduls 
prefabricats dins dels actuals espais d’esbarjo del centre, atès que els terrenys an-
nexos on s’hauria de construir l’edifici de secundària encara resta en tràmits sense 
haver avançat en requalificació urbanística.

La instal·lació d’aquests mòduls prefabricats generen problemes d’espai i, òbvia-
ment, dificulten una docència de qualitat així com que l’alumnat i les seves famílies, 
davant la inconcreció del pla d’ampliació, decideixen abandonar el centre, buscant 
altres més estables i consolidats 

Tota aquesta situació ha mobilitzat la comunitat educativa del centre per tal que 
les administracions compleixin amb els compromisos adquirits. Primer de construc-
ció i ampliació de l’escola i després d’acord de projecte educatiu.

Un projecte com crear un Institut Escola és una aposta decidida per millorar la 
qualitat i generar un valor afegit al centre per l’alumnat.

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. Accelerar el Projecte del nou Institut Escola amb la signatura del conveni 

d’obres entre el Departament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament en el 
termini màxim de 3 mesos.

2. Establir un calendari amb licitació i fases de construcció de l’edifici d’ampliació.
3. Garantir que l’Institut Escola Santa Anna eviti la segregació escolar a nivell 

municipal.
4. A fer les modificacions pressupostàries necessàries per dotar de pressupost la 

construcció del nou edifici.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

Proposta de resolució sobre la sol·licitud del cessament del delegat i 
de la delegada adjunta de la Generalitat davant la Unió Europea
250-00667/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 61714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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

Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución para solicitar el cese del delegado y de la 
delegada adjunta de la Generalidad ante la Unión Europea, para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El titular y delegado del Gobierno de la Generalidad ante la UE, Gorka Knörr, 

en intervención en el mes de marzo de 2022 en la comisión de Política Exterior, 
Asuntos Europeos, Cooperación Internacional y Turismo del Parlamento de Flan-
des, literalmente manifestó: «la represión que sufre el Parlament es el ejemplo per-
fecto del menosprecio a los valores europeos».

Fascicle segon
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Por su parte, la delegada adjunta del Gobierno catalán en Bruselas, Erika Ca-
sajoana, equiparó la represión del Gobierno de Rusia con la disidencia rusa con la 
que, a su juicio, existe en España con el separatismo. Así las cosas, de forma literal 
manifestó: «No podéis decir a los ucranianos que son los campeones de los valores 
europeos y, cuando España nos pisotea, mirar hacia otro lado»

Las manifestaciones, además de resultar rotundamente falsas, atentan flagrante-
mente a la imagen de España en el Exterior, y comprometen la unidad y coherencia 
de la política exterior española que debe ser ejercida en exclusiva por el Gobierno 
de la Nación.

No son dignos de representar a ninguna región española en el exterior, aquellos 
que dedican su cargo y elevada retribución a mancillar y denostar a España. Por 
ello, tanto Gorka Knörr como Erika Casajoana, deben ser inmediatamente cesados.

Manifestaciones como las efectuadas Gorka Knörr y Erika Casajoana en el Par-
lamento de Flandes, evidencian la urgente necesidad de suprimir toda representa-
ción política exterior de las Comunidades Autónomas, y el que sea el Gobierno de 
la Nación quien exclusiva se haga cargo de la política exterior.

De igual forma, Dª Erika Casajoana ha incumplido el régimen de dedicación 
exclusiva que le viene dado por su condición de Delegada de Gobierno de la Gene-
ralidad, al haber compatibilizado el indicado cargo con el de Presidenta CATGlobal 
ASBL entre el 23 de agosto de 2021 y el 7 de abril de 2021.

En aplicación de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, del régimen de incompati-
bilidades de los altos cargos al servicio de la Generalidad, la Sra. Casajoana debe ser 
destituida inmediatamente. El art. 3 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, del régi-
men de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalidad, estable-
ce que «Los altos cargos al servicio de la Generalidad deben ejercer sus funciones 
con dedicación plena y absoluta y no pueden compatibilizar su actividad con el ejer-
cicio de ningún otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad mercantil, 
profesional o industrial, de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena», 
el art. 17.2.a del mismo texto legal establece el incumplimiento de las normas de 
incompatibilidad como un supuesto de infracción grave, el cual de conformidad con 
el art. 18.2 se sanciona con la destitución inmediata del alto cargo infractor por el 
órgano competente y con la publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña de la declaración de incumplimiento de la indicada ley.

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: Destituir de manera inmediata a los delegados del Gobierno de Cata-

luña Erika Casajoana y Gorka Knörr, por las manifestaciones efectuadas en el Par-
lamento de Flandes.

Segundo: Destituir a Erika Casajoana por incumplimiento de las normas de in-
compatibilidad establecidas en la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, del régimen de 
incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalidad, al amparo de 
lo dispuesto en los arts. 3, 17.2.a y 18.2 del indicado texto legal.

Tercero: Publicar en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña la decla-
ración de incumplimiento por parte de Erika Casajoana de la Ley 13/2005, de 27 
de diciembre, del régimen de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de 
la Generalidad, al amparo de lo dispuesto en los arts. 3, 17.2.a y 18.2 del indicado 
texto legal.

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

Alberto Tarradas Paneque, diputado, GP VOX
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Proposta de resolució sobre la declaració de la Fàbrica de la Colònia 
de Filatures Casals d’Alfarràs com a bé d’interès nacional
250-00668/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 61730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada, Òscar Ordeig i 

Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la declaració de la Fàbrica de la Colònia de Filatures Casals d’Alfarràs 
com a bé cultural d’interès nacional, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Fàbrica de la Colònia de Filatures Casals d’Alfarràs està catalogada com a Bé 

Cultural d’Interès Local. Aquesta fàbrica és propietat de l’Ajuntament d’Alfarràs i és 
necessari destacar la importància que ha tingut aquest complex tèxtil des de la seva 
creació i durant tots els anys de vida fabril, tant a nivell local, de les terres de Llei-
da i a nivell de Catalunya. És per tant oportú pujar aquesta catalogació i demanar la 
seva declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional.

La Fàbrica de la Colònia de Filatures Casals va ser creada pel Marqués d’Al-
farràs Joan Desvalls i Amat l’any 1897. És d’estil modernista industrial i va comp-
tar amb Juli Marial i Tey com a mestre d’obres. La seva ubicació sobre el Canal de 
Pinyana, entre Alfarràs i el nucli d’Andaní, responia a l’accés a l’aigua com a font 
energètica per generar electricitat. La manca de carbó a Catalunya, necessari per la 
màquina de vapor, va propiciar durant la segona industrialització l’extensió de fàbri-
ques i colònies pel territori amb accés a l’aigua. La presència de la colònia, junt amb 
l’altra fàbrica que el 1894 el Marqués va implantar a Alfarràs, la fàbrica Viladés, 
van trencar les dinàmiques pròpies de l’àmbit rural, amb la incorporació massiva de 
la dona als centres de treball, portant a primer terme el moviment obrer i situant la 
població en la dinàmica sindical i de partits polítics.

El context històric de la fundació de la Colònia se situa en la única i petita in-
dustrialització lleidatana, sobretot al Segrià Nord i en Alfarràs concretament, enmig 
dels canvis econòmics i socials del xix i del xx, marcats per la revolució industrial 
que encapçalava Catalunya a Espanya. El conjunt s’emmarca, per tant, en les dinà-
miques de la revolució industrial catalana, marcada pel sector tèxtil.

En termes de memòria històrica, cal destacar el recull de testimonis que integren 
famílies obreres de fins a quatre generacions, directament des de la Guerra Civil i 
indirectament des de la dècada dels anys vint del segle xx. El seu testimoni ha per-
mès documentar la cadena de producció a nivell oral i amb documentació fotogrà-
fica, fet significatiu donat que s’ha perdut la maquinària. A nivell de perspectiva 
de gènere s’assenyalen dinàmiques de cures per part de les dones. Altres aspectes 
responen a l’agitació sindical durant la Guerra Civil i la seva recuperació a la fi del 
franquisme, així com la vida quotidiana a la colònia.

El cos central conté la façana principal (sud) i és on s’ubica el salt d’aigua, per 
la qual cosa és el punt per on traspassa el Canal de Pinyana. L’alçada, el timpà, els 
arcs apuntats i els grans finestrals li atorguen monumentalitat. En el pis soterrat d’a-
quest cos s’ubicaven les turbines que es movien les aigües del canal. Aquest nivell 
compta a la façana exterior amb dos arcs apuntats exteriors amb dos arcs rebaixats 
interiors que sostenen el pis inferior per sobre del canal i sobre els quals es disposen 
dos finestrals. En el pis principal s’ubicaven d’altres turbines i laboratoris i compta-
va amb quatre grans finestrals agrupats de dos en dos per un guarnit de maons amb 
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arc rebaixat. La part superior es correspon amb les engolfes. Els cossos laterals a 
banda i banda consisteixen en dues sales bessones que estaven destinades a la cade-
na de producció. En el pis inferior se situaven els conductes per evacuar la borreta 
que es formava a partir del cotó. Al pis principal es situava la maquinària i la seva 
organització era en tres seccions amb dues línies de pilars de forja marcant l’espai. 
Els sostres són de volta catalana.

Al llarg del segle xx, però s’hi van anar afegint canvis i les dependències es van 
anar ampliant amb noves naus. Destaca el fet que la sala est presenta dues seccions 
amb un mur divisori. Aquest és de pedra i s’associaria a una fase inicial. Tot i això, 
la secció est presenta una factura similar a la de 1897, però amb diferencies en els 
pilars de forja o l’embigat, que és de pi. Aquestes diferències en aquesta secció són 
fruit de la reforma que es va realitzar després d’un incendi als anys quaranta, per 
aquesta raó el mur divisori podria correspondre’s a la reforma de l’edifici. El conjunt 
format per la casa del director i el taller se situa al marge oest del Canal de Pinyana 
davant la façana sud de la sala oest. Presenta façana principal a l’est. Els murs son 
de pedra irregular, en el cas de la casa del director arrebossats amb ciment d’una 
fase posterior a la inicial. Els teulats d’aquests elements són de canyís i teula àrab. 
D’aquests no es pot confirmar la cronologia, però per la tipologia constructiva i els 
materials, amb similituds amb la nau de 1897, s’associaria a finals del xix o princi-
pis del xx.

El tancament de les fàbriques el 2005 es va produir per la caiguda del tèxtil ca-
talà, al no poder competir amb el tèxtil xinès que va entrar aquell any per la retirada 
d’aranzels al producte exterior. El record a aquest fet és comú, la impotència davant 
la pèrdua d’un puntal de l’economia local. En el cas de la Casals s’hi afegien els 
greus problemes financers de Mitasa des dels anys noranta. El tancament de l’em-
presa es va conèixer pel tall de llum i l’aturada de les màquines durant una jornada 
laboral i l’empresa no es va fer responsable dels acomiadaments, ni dels últims sa-
laris, ni de les indemnitzacions. Això va provocar mobilitzacions i reivindicacions. 
La possibilitat d’enderroc de la Viladés i la destrucció i espoli de la Casals generen 
rebuig i fins i tot, sentiment de tristesa. En tots casos es pensa en que haurien de ser 
espais que donessin cabuda a noves iniciatives privades o públiques. S’observa en 
alguns casos un sentiment de pertinença i estima a la fàbrica, ja que en molts dels 
casos ha suposat el treball i l’esforç de tota una vida i d’una família.

La compra per part de l’Ajuntament d’Alfarràs l’any 2011, amb un govern del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, del recinte definit per la fàbrica obre la possi-
bilitat a la recuperació patrimonial de la fàbrica com a espai emblemàtic i referent 
històric de la indústria a Alfarràs en tant que es preveu com equipament públic i es 
demana així dotar-lo amb més recursos econòmics amb aquesta nova catalogació 
que es proposa que sigui un nou BCIN a nivell català per la seva importància. La 
Colònia de Filatures Casals exposa la història d’Alfarràs, l’herència del marquesat 
d’Alfarràs, la utilització dels recursos hídrics, el desenvolupament de la tècnica, la 
formació de colònies industrials, la importància del tèxtil català, la incorporació 
massiva de la dona al treball i l’extensió del moviment obrer. Es tracta d’un referent 
en l’arribada de la indústria a Lleida, que concentrava la seva major activitat al llarg 
del Canal de Pinyana, en el marc de la segona revolució industrial, la qual es va ca-
racteritzar per l’extensió dels complexos fabrils arreu del territori per tal d’emprar 
els cursos d’aigua per generar energia elèctrica.

Després de realitzar una anàlisi del patrimoni conservat, a mode de conclusions 
es proposen una sèrie d’indicacions a tenir en compte sobre la funcionalitat i ús que 
pot contenir el recinte en previsió de la seva rehabilitació per part de l’ajuntament 
d’Alfarràs i en previsió de la seva declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN). L’edifici conserva la seva arquitectura, però no hi ha l’existència de col·lec-
cions d’objectes o maquinària antiga que puguin donar lloca a un museu. L’opció 



BOPC 326
7 de juny de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 49 

amb més potencial és combinar una funcionalitat destinada a la promoció econòmi-
ca i cultural amb una exposició de la significació històrica de la fàbrica.

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. Declarar la Fàbrica de la Colònia de Filatures Casals d’Alfarràs com a bé 

cultural d’interès nacional.
2. Convocar una taula de treball, en un termini màxim de 3 mesos, amb repre-

sentació de totes les institucions implicades, així com de la resta d’actors afectats, 
que tingui com a objectiu establir la nova funcionalitat de la Fàbrica de la Colònia 
de Filatures Casals d’Alfarràs.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rocio Garcia Pérez, Òscar Ordeig i Molist, Ju-

dit Alcalá González, Sílvia Romero Galera, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre les associacions de consumidors de 
cànnabis
250-00669/13

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

Reg. 61829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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, 
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, Eulàlia 
Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les associa-
cions de consumidors de cànnabis, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La societat civil, organitzada al voltant del moviment cannàbic, ha dut a terme 

una tasca d’autoregulació molt important i valuosa, amb l’establiment de criteris, 
pautes i codis de bones pràctiques. Alhora, la seva existència ha posat de manifest 
una incontrovertible realitat social respecte al consum de cànnabis i ha construït un 
model, objecte d’estudi a nivell internacional, en un moment de debat a nivell mun-
dial sobre la necessitat d’un canvi d’orientació en polítiques de drogues, basat en la 
prevenció dels riscos i la reducció dels danys associats al seu consum i el respecte 
dels drets fonamentals.

Les administracions locals de Catalunya també han estat pioneres. L’any 2012 
l’Ajuntament de Rasquera va aprovar un pla per a promoure la investigació cien-
tífica, donar solució als reptes que es plantejaven les associacions i optimitzar els 
recursos, al qual la ciutadania va donar suport en una consulta popular. A més, és 
notòria la regulació municipal que s’ha portat a terme en tot el territori autonòmic 
català respecte les associacions de consumidors de cànnabis a través d’instruments 
de planejament urbanístic així com a través d’ordenances municipals amb l’objec-
tiu de regular no només la seva situació física respecte d’altres espais, sinó també el 
funcionament intern de les mateixes. Malauradament, aquesta regulació municipal 
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no ha prosperat per la oposició judicial de la Delegació del Govern en Cataluña que 
s’ha anat anul·lant judicialment per un tema merament competencial.

Al febrer del 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 77/X, sobre la 
seguretat ciutadana, que demanava a la Comissió de Salut que fes els treballs per tal 
que el Govern regulés les associacions de consumidors de cànnabis, motivada pels 
canvis legislatius a l’Estat espanyol, que causaven encara més inseguretat jurídica a 
les associacions i a les persones que en formen part i, per tant, instava a la regulació 
des de la perspectiva de la salut pública en el marc de les polítiques de reducció de 
danys, amb la voluntat de disminuir també els riscos derivats de la manca de regu-
lació d’aquesta activitat i de donar un reconeixement normatiu a l’activitat regulada 
de les associacions.

El 29 de gener de 2015, el Parlament va aprovar la Resolució 932/X, sobre les 
associacions de consumidors de cànnabis, el debat de la qual va posar de manifest 
l’orientació de la Generalitat en polítiques de drogues i que instava el Govern, per 
mitjà del departament competent en matèria de salut, a regular aquestes associa-
cions i a aprovar els criteris rellevants als efectes de salut pública amb relació al 
consum associatiu de cànnabis.

En aquest sentit, la Resolució SLT/32/2015 del Departament de Salut, del 15 de 
gener, per la qual s’aproven criteris en matèria de salut pública per a orientar les 
associacions cannàbiques i llurs clubs socials i les condicions de l’exercici de llur 
activitat per als ajuntaments de Catalunya, no sols responia als debats entorn d’una 
substància que té efectes sobre la salut i que, per tant, també s’han d’abordar des 
del punt de vista de la salut pública, sinó també a les inquietuds del món local, que 
demanava uns criteris mínims i comuns per a orientar-ne la regulació municipal.

La iniciativa de la societat civil, que neix de la necessitat de cercar noves res-
postes davant la prohibició, se situa en la línia dels nous moviments internacionals, 
que han constatat la ineficàcia de les polítiques prohibicionistes per a la reducció del 
consum i del tràfic il·legal del cànnabis, i respon al canvi que s’està duent a terme 
en aquest àmbit, consistent a orientar les polítiques de drogues sobre la base de la 
reducció dels riscos i dels danys.

Així, Catalunya és pionera juntament amb Navarra i el País Basc en aprovar la 
Llei 13/2017, de 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis, que 
novament és anul·lada judicialment pel Tribunal Constitucional, a l’igual que la nor-
mativa municipal aprovada mitjançant figures de planejament urbanístic i ordenan-
ces municipals, al considerar l’Alt Tribunal que la norma envaeix competències de 
l’Estat, tornant a deixar als clubs cannàbics en una situació d’alegalitat.

Les oportunitats que ofereix la regulació de l’activitat de les associacions de 
consumidors de cànnabis són importants: en primer lloc, en trenca l’opacitat i la 
invisibilitat, de manera que permet de conèixer millor la realitat del fenomen i, per 
tant, d’intervenir amb polítiques eficaces; augmenta el grau de coneixement sobre la 
substància, i també la formació i la informació dels consumidors; permet d’accedir a 
la població que n’és consumidora i millorar les polítiques de prevenció i de disminu-
ció de danys; facilita prohibir la promoció del consum de la substància; redueix les 
possibilitats de contacte dels consumidors amb el mercat il·lícit de cànnabis i d’altres 
drogues; ja que es crea un espai on només tenen accés les persones sòcies obligatò-
riament consumidors de cànnabis, fet que promou que la gent deixi de consumir en 
la via pública i conseqüentment aquesta substància queda allunyada de terceres per-
sones evitant qualsevol risc per la salut pública; introdueix límits a una realitat fins 
ara sense regulació ni límits clars, la qual cosa permet actuar sobre els infractors 
amb objectivitat i evitant l’actual excés de penalització per part del sistema judicial.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, el Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem i el Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar pre-
senten la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Incloure el model de les associacions cannàbiques, regides pels principis de 

salut pública, com a estratègia per a la prevenció i la de reducció de riscos en els fu-
turs plans estratègics en l’àmbit de les addiccions 

2. Crear, en un termini de sis mesos, un registre específic d’associacions de per-
sones usuàries de cànnabis dins d’una secció específica del Registre d’Associacions 
de la Generalitat de Catalunya.

3. Incorporar la monitorització de les dades de les associacions cannàbiques dins 
del sistema d’informació de les addiccions a Catalunya i en la participació de la 
federació, per a l’elaboració d’un informe anual públic, com monitorització de les 
associacions de persones usuàries de Cànnabis i l’establiment d’accions de sensibi-
lització, formació i nous o millorats procediments que ajudin a eliminar els estigmes 
i millorin l’atenció de les persones consumidores.

4. Presentar a la Comissió de Salut del Parlament, en un termini de sis mesos, 
la valoració referent al compliment d’aquesta resolució, la inscripció en els registres 
i tot allò que hi estigui directament o indirectament relacionat i que la autoritat de 
Salut Pública consideri pertinent.

5. Proposa que es recomani que totes les d’associacions de persones usuàries de 
cànnabis estiguin federats.

6. Assegurar que la informació i l’assessorament de reducció de riscos sigui par-
ticipada i activa des de les entitats de persones amb consum de drogues i de la resta 
d’agents implicats en la definició i seguiment de les polítiques i accions municipals 
en matèria d’addiccions.

7. Permetre a les associacions disposar de la infraestructura necessària per tal de 
garantir el compliment de les disposicions contingudes a la LO 4/2015, de Protecció 
de la Seguretat Ciutadana i evitar infraccions relacionades amb la tinença o consum 
de drogues a la via pública així com qualsevol risc per a la salut pública.

8. Reconèixer les associacions cannàbiques, adherides, al model de reducció de 
riscos i amb els criteris establerts de salut pública, com espais necessaris per a ga-
rantir als seus membres el ple exercici dels seus drets fonamentals, i llibertats indi-
viduals en tant que són organitzacions que alhora preserven la necessària protecció 
a la salut pública.

9. Promoure la creació, des de l’endemà de l’aprovació d’aquesta resolució, d’una 
comissió tècnica de seguiment de la conselleria de salut, que inclogui a les d’asso-
ciacions cannàbiques de Catalunya (CatFAC), els professionals de la prevenció i 
assistència del consum de drogues amb la col·laboració, des de l’àmbit polític, que 
pugui requerir el Parlament.

10. Facilitar l’accés de les persones que tinguin problemes relacionats amb el 
consum de cànnabis des dels clubs cannàbics als recursos de la Xarxa d’atenció a 
les Drogodependències de Catalunya.

11. Impulsar canvis legislatius a nivell estatal i autonòmic que donin resposta a 
la necessitat d’espais on es pugui consumir cànnabis de forma segura i controlada.

12. Articular mesures per conscienciar la població sobre els riscos del consum de 
cànnabis i la importància de la reducció de riscos i treballar des de l’apoderament 
de les persones usuàries, des de la seva participació activa i amb un enfocament de 
drets.

13. Lluitar contra l’estigmatització de les persones que usen drogues.

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; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG, portaveus
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

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

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Sol·licitud: GP JXCAT, GP ERC, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 57850).
D’acord amb el que disposen els articles 61 de l’Estatut d’autonomia i 176 del Re-
glament, escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda de proposar al Ple que la damunt 
dita Proposta de resolució sigui tramitada directament i en lectura única davant el 
Ple del Parlament.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

ACORD DE DEIXAR SENSE EFECTE EL TERMINI DE PRESENTACIÓ 

D’ESMENES A LA TOTALITAT

S’acorda deixar sense efecte el termini de presentació d’esmenes a la totalitat publi-
cat al BOPC 314, a la pàgina 54.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei per a la reforma de l’article 2 de la Constitució 
espanyola
270-00005/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 61242 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artículo 176 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la propuesta para presentar a la Mesa del Con-
greso de los Diputados la siguiente proposición de ley: 

Propuesta para presentar a la Mesa del Congreso de los Diputados 
la Proposición de ley para la reforma del artículo 2 de la Constitución 
Española

Exposición de motivos
La redacción del artículo segundo de la Constitución fue una solución de com-

promiso durante un tiempo de la Transición en el cual acechaban fuerzas de la re-
acción, aquellos que intentaban impedir el progreso democrático y los que espera-
ban ver fracasar el proceso constituyente para poder introducir sus reivindicaciones 
particulares. Entre ellos estaban determinados grupos separatistas, cuyas demandas 
incluían la de poder fracturar la soberanía nacional en aras de formar sus propios 
estados. Afortunadamente no fue el caso, habida cuenta de la solución de compro-
miso alcanzada, basada en la idea de la autonomía de «nacionalidades y regiones», 
finalmente configuradas como Comunidades Autónomas.



BOPC 326
7 de juny de 2022

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals 53 

Pese a que la redacción del precepto acepta la existencia inequívoca de la nación 
española, deja la puerta abierta a una torticera interpretación del concepto de nacio-
nalidad, más allá del debido reconocimiento a la diversidad, para justificar sobera-
nías inexistentes y la ruptura de la unidad de España y el orden constitucional. Una 
vez constituidas todas las Comunidades Autónomas, no hay necesidad de referirse a 
ningún supuesto sujeto político que coexista con la nación española. Por esta razón, 
todas las Comunidades deberían ser denominadas en la Constitución. Se elimina, de 
esta forma, un argumento utilizado por los separatistas que, en su locura, han llega-
do a plantear una suerte de igualación entre nacionalidad y nación, como si aquella 
no fuese una creación de ésta, que ya, además, no se necesita. Cumplió su función, 
es hora de que desaparezcan.

Debe recordarse que se trata de una redacción dada en un momento de gran in-
certidumbre donde aún no se sabía cómo se articularía la organización territorial 
del Estado. La Constitución contempla la creación de las Comunidades Autónomas 
como algo de carácter dispositivo, de manera que por aquel entonces no se podía 
saber con seguridad que el mapa autonómico se cerraría abarcando la totalidad del 
territorio nacional.

Es evidente que este modelo, operativo por entonces, se ha visto desbordado por 
los acontecimientos y la falta de lealtad de las fuerzas políticas nacionalistas. Nu-
merosos han sido los desafíos al Estado y al principio de la indisoluble unidad de la 
nación española. Barreras al estudio en castellano, barreras en materia administra-
tiva, discriminaciones políticas o retos al Gobierno de España para intentar realizar 
secesiones ilegales de parte del territorio español. Ante esta situación no podemos 
permitir que se siga abusando de un instrumento ideado para alcanzar el consenso. 
En su lugar, es necesario redefinirlo y adaptarlo a la situación actual, para vindicar 
el hecho de que los derechos y libertades de los españoles provienen de la misma 
idea de unidad de la nación. España es la garantía de la continuidad de esos derec-
hos, la garantía del mantenimiento de una democracia liberal, frente a los intentos 
por imponer concepciones populistas o caudillistas, sin los adecuados frenos y con-
trapesos.

En definitiva, unos términos, inicialmente inocuos, que cumplían una misión en 
un momento fundacional, pero que ya no se necesitan, e, incluso, como se está com-
probando, se están utilizando de forma desleal e ilegítima para justificar una desi-
gualdad en los derechos de los ciudadanos españoles de los distintos territorios, así 
como hacer de menos unas Comunidades Autónomas frente a otras. Es por ello por 
lo que proponemos eliminar las desafortunadas expresiones, que no se corresponden 
con la realidad nacional y territorial española, de forma que quede claro, no haya 
duda alguna, de que el único sujeto político que sirve de soporte a nuestro Estado 
democrático de Derecho, organizado territorialmente en Comunidades Autónomas, 
es la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.

Es aconsejable, por tanto, eliminar la distinción entre «nacionalidades y regio-
nes» del artículo segundo de la Constitución Española, que ha dado pie a considerar 
que hay territorios de primera y de segunda en nuestro país.

Las reformas constitucionales no deben ser un elemento extraño en nuestra vida 
política; el ejemplo está a la vuelta de la esquina: países como Portugal, Alemania 
o Francia han reformado sus constituciones con el fin de insuflarles aire fresco, y 
adaptarla a la realidad de las circunstancias actuales. Es lo que deberíamos hacer 
con nuestra Carta Magna. Hay reformas que siguen pendientes, para adaptarla a los 
nuevos tiempos y blindar sus valores y principios fundacionales. Una de esas refor-
mas, que no la única, es esta que hoy registramos.
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Propuesta para presentar a la Mesa del Congreso de los Diputados 
la Proposición de ley para la reforma del artículo 2 de la Constitución 
Española

Artículo único
De modificación del artículo 2 de la Constitución Española, que quedaría redac-

tado del siguiente modo: 
«2. La Constitución garantiza la indisoluble unidad de la Nación española, na-

ción de ciudadanos libres e iguales, patria común e indivisible de todos los españo-
les integrada por diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas, y 
garantiza, igualmente, la solidaridad entre todas ellas».

Palacio del Parlamento, 24 de mayo de 2022
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Ignacio Martín Blanco, portavoz, GP Cs

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la seva política per a donar suport als 
treballadors inscrits al règim especial de treballadors autònoms
300-00180/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 62591 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.06.2022

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

de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre su política para apoyar a los 
trabajadores inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), 
para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próximos días 8 y 9 de 
Junio de 2022, con el siguiente texto: 

– Interpelación al Gobierno sobre su política para apoyar a los trabajadores ins-
critos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Palacio del Parlamento, 1 de junio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de garantir la seguretat 
ciutadana
300-00181/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 62596 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.06.2022

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

do con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la Interpelación al Gobierno sobre la necesidad de garantizar la seguridad 
ciudadana, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próximos 
días 7, 8 y 9 de junio de 2022, con el siguiente texto: 

– Sobre la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana.

Palacio del Parlamento, 1 de junio de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de reducció d’emissions i 
de transició ecològica
300-00182/13

PRESENTACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP ECP

Reg. 62798 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.06.2022

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de reducció d’emissions i de 
transició ecològica, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 8 i 9 de juny de 2022, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques de reducció d’emissions i de transició ecològica.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2022
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre l’ordenació territorial necessària per a 
garantir la sobirania alimentària
300-00183/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 62800 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.06.2022

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senten la Interpel·lació al Govern sobre l’ordenació territorial necessària per garantir 
la sobirania alimentària, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 7, 8 i 9 de juny de 2022, amb el text següent: 

– Sobre l’ordenació territorial necessària per garantir la sobirania alimentària.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Montserrat Vinyets Pagès, diputada, GP CUP-NCG

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les polítiques del Govern 
amb relació a les persones desaparegudes sense causa aparent i la 
desaparició forçada de menors
300-00184/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62801 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.06.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les polítiques del Go-
vern en relació amb les persones desaparegudes sense causa aparent i la desaparició 
forçada de menors, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 8 i 9 de juny de 2022, amb el text següent: 
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– Sobre l’impuls de les polítiques del Govern en relació amb les persones desa-
paregudes sense causa aparent i la desaparició forçada de menors.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la contractació pública
300-00185/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62802 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.06.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la contractació pública, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de juny de 
2022, amb el text següent: 

– Sobre la contractació pública.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre els jutjats de pau com a garants del 
servei de justícia de proximitat
300-00186/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 62803 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.06.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre els Jutjats de Pau com a garants del servei 
de justícia de proximitat, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 8 i 9 de juny de 2022, amb el text següent: 

– Sobre els Jutjats de Pau com a garants del servei de justícia de proximitat.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre les balances fiscals i el dèficit 
d’inversions
300-00187/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 62804 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.06.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
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presenta la Interpel·lació al Govern sobre les balances fiscals i el dèficit d’inversions, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de 
juny, amb el text següent: 

– Sobre les balances fiscals i el dèficit d’inversions.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la desinversió crònica de l’Estat a 
Catalunya
300-00188/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 62805 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.06.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre la desinversió crònica de l’Estat a Catalunya, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de 
juny de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la desinversió crònica de l’Estat a Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre un any de transformació republicana
300-00189/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 62806 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.06.2022

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

na, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre un any de transformació republicana, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de juny 
de 2022, amb el text següent: 

– Sobre un any de transformació republicana.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Recerca i Universitats
410-00008/13

BAIXA DE MEMBRES

Reg. 57687 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que 
la diputada Raquel Sans Guerra ha estat donada de baixa com a membre de la Co-
missió de Recerca i Universitats.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 57742 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Anna Torrentà Costa ha estat donada d’alta com a membre de la Co-
missió de Recerca i Universitats.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00001/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 61707 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.05.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els can-
vis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Polítiques de Joventut
Alta: Lucas Silvano Ferro Solé
Baixa: Jessica González Herrera

Palau del Parlament, 26 de maig de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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4.45.13. Comissions específiques d’estudi

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

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 61360 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
49 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Dani Cornellà Detrell ha 
estat proposat president de la Comissió d’Estudi de la Prevenció i la Gestió dels In-
cendis Forestals.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-NCG; GP ERC 

Reg. 61358; 61705 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.05.2022

Reg. 61358

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Dani Cornellà Detrell 
ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi de la Prevenció i la Gestió dels 
Incendis Forestals.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Reg. 61705

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Jaume Butinyà i Sitjà ha estat designat membre i portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana a la Comissió d’Estudi de la Prevenció i la 
Gestió dels Incendis Forestals.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia a 
l’Església
407-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-NCG

Reg. 61361 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Maria Dolors Sabater 
i Puig ha estat designada membre de la Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia 
a l’Església.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 145/XIV, sobre la seguretat 
viària dels autocars escolars
290-00117/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 61353 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 31.05.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 145/XIV, sobre 
la seguretat viària dels autocars escolars (número de tramitació 290-00117/13), us 
informo del següent:

En relació amb l’apartat a), la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, a 
més dels controls d’alcoholèmia i drogues i del transport escolar i de menors que 
realitza de manera regular en les seves funcions de policia en seguretat viària i tràn-
sit, participa en campanyes periòdiques que tant el Servei Català de Trànsit (SCT) 
com la Direcció General de Transports planifiquen al llarg de l’any; el SCT, concre-
tament, fa dues campanyes institucionals, als mesos de febrer i de juny.

Així, durant l’any 2021 es van fer les campanyes següents, coordinades segons 
les directrius establertes pel SCT:

– Del 25 al 31 de gener: transport escolar i de menors.
– Del 10 al 16 de febrer: d’alcoholèmia i drogues.
– Del 7 al 13 de juny: transport escolar i de menors.
– Del 21 al 27 de juny: d’alcoholèmia i drogues.
– Del 16 al 23 de desembre: d’alcoholèmia i drogues.
Pel que fa al transport escolar i de menors, es planifiquen controls especialment 

durant determinades èpoques de l’any, més els controls aleatoris per a aquesta tipo-
logia de vehicle en el marc de les inspeccions contínues.
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En la campanya del 25 al 31 de gener de 2021 es van dur a terme un total de 249 
controls amb el resultat de 115 denúncies per condicions administratives i del vehi-
cle. Es van fer 88 lectures a conductors, amb el resultat d’una alcoholèmia penal a 
la C-17, pk 31, a la Garriga, el dia 26.

En la campanya del 7 al 13 de juny de 2021 es van fer un total de 298 controls, 
amb el resultat de 42 denúncies (cap per alcoholèmia i drogues) entre les 129 lectu-
res realitzades a conductors de vehicles de transport escolar i de menors.

Quant a les campanyes específiques d’alcoholèmia i drogues, en el decurs de la 
realitzada del 10 al 16 de febrer es van fer 7 lectures a conductors de transport esco-
lar i de menors amb el resultat de cap denúncia per alcoholèmia i drogues. Durant 
les campanyes del 21 al 27 de juny i del 16 al 23 de desembre no es va fer cap lectura 
a conductors de transport escolar i de menors.

A banda de les campanyes específiques, en el marc dels controls d’alcoholèmia i 
drogues en general, el resultat de les lectures a conductors de vehicles de transport 
escolar i de menors va ser el següent:

– Gener: 88 lectures (amb el positiu penal esmentat anteriorment dins de la cam-
panya de transport escolar).

– Febrer: 9 lectures, cap positiu.
– Març: 2 lectures, amb un positiu administratiu el dimecres 16 a la LV9022, pk 

0,6 a Alpicat.
– Maig: 7 lectures, cap positiu.
– Juny: 130 lectures, cap positiu.
– Setembre: 201 lectures, cap positiu.
– Octubre: 19 lectures, cap positiu.
– Novembre: 3 lectures, cap positiu.
Així, doncs, s’han continuat planificant controls d’alcoholèmia i drogues als con-

ductors d’autocars escolars, després de l’especial situació provocada per la crisis sa-
nitària mundial, adaptant les actuacions a les circumstàncies i mesures dictades en 
cada moment. En total, al 2021 es van efectuar 459 lectures a conductors de trans-
port escolar i de menors, amb el resultat d’un positiu penal i d’un positiu adminis-
tratiu.

Pel que fa a l’apartat b), segons la informació facilitada pel Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, actualment no existeix enca-
ra l’homologació de les condicions tècniques relatives als dispositius de retenció 
obligatoris que acrediti quines són avui les més favorables en matèria de seguretat. 
Quan aquestes s’acreditin i homologuin es procedirà a generar el programa d’ajuts 
per a la seva instal·lació. En tot cas, aquest programa d’ajuts haurà de formar part 
dels contractes de servei de transport escolar 2022-23.

Barcelona, 25 de maig de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 193/XIV, sobre la 
convocatòria de les places de les direccions del Museu d’Història de 
Catalunya i del Museu d’Arqueologia de Catalunya
290-00157/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 61209 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 31.05.2022

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 193/XIV, sobre la 
convocatòria de les places de les direccions del Museu d’Història de Catalunya i del 
Museu d’Arqueologia de Catalunya (tram. 290-00157/13), us informo del següent:

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha tingut voluntat de dur a terme la 
convocatòria de les direccions del Museu d’Història de Catalunya i del Museu d’Ar-
queologia de Catalunya.

No ha estat possible fer aquesta convocatòria en els últims mesos per jubilació 
del director a finals de 2021. Aquest fet va fer necessari prioritzar la convocatòria 
de la gerència de l’Agència, que restava vacant, per tal de donar continuïtat a la ges-
tió que aquesta entitat realitza envers el patrimoni cultural. Al mateix temps s’ha de 
tenir en consideració que entre el desembre de 2021 i el març de 2022 l’Agència ha 
tingut tres directors diferents.

En aquest moment l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural vol impulsar la 
convocatòria de les dues direccions de Museu, i està elaborant les bases per tal 
d’ajustar-les a la normativa vigent, garantint en tot moment els principis d’igualtat, 
mèrit i capacitat, així com la publicitat de la convocatòria.

Barcelona, 23 de maig de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 206/XIV sobre les condicions 
laborals dels repartidors de les plataformes digitals
290-00169/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 61210 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 31.05.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i 

per tal de donar compliment a la Resolució 206/XIV sobre les condicions laborals dels 
repartidors de les plataformes digitals (tram. 290-00169/13), us informo del següent:

Les competències d’actuació de la Inspecció respecte a la planificació i la facul-
tat de control de l’enquadrament en el règim general de la seguretat social de les 
persones treballadores que es dediquen al repartiment com a treballadors autònoms 
en l’àmbit de les plataformes digitals és competència de la Inspecció de Treball i Se-
guretat Social de l’Estat. El control de les condicions de treball de les persones tre-
balladores que es dediquen al repartiment en l’àmbit esmentat i que són contractades 
directament per l’empresa és competència de la Inspecció de Treball de Catalunya.

En aquest sentit, el nou Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social 2021-2023 (ITSS) reforça les campanyes d’inspecció per garantir els drets la-
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borals i un adequat enquadrament de la Seguretat Social de les persones treballado-
res de les empreses que gestionen plataformes digitals.

Pel que fa al Reial decret llei 9/2021, d’11 de maig, pel qual es modifica el text 
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, per a garantir els drets laborals de les 
persones dedicades al repartiment en l’àmbit de les plataformes digitals, s’ha d’en-
tendre derogat per la Llei 12/2021, de 28 de setembre, amb el mateix títol, la qual 
conserva la redacció i introducció de la disposició addicional vint-i-tresena sobre la 
presumpció de laboralitat de les activitats de repartiment o distribució de qualsevol 
tipus de producte o mercaderia, quan l’empresa exerceix les facultats d’organització, 
direcció i control, mitjançant la gestió algorítmica del servei o de les condicions de 
treball, a través d’una plataforma digital.

L’eficàcia d’aquesta disposició dependrà en gran mesura de la informació que es 
pugui verificar sobre el desenvolupament de l’activitat a través de plataformes, que 
ha de permetre comprovar si les condicions de prestació de serveis manifestades en 
una relació concreta encaixen en la situació descrita per aquesta disposició. Aquest 
control correspon a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat.

Dins de les competències de la Inspecció de Treball a Catalunya s’està actuant 
en les diferents denúncies presentades per cessió il·legal en l’àmbit de les persones 
treballadores dedicades al repartiment, investigant les subcontractacions i la utilit-
zació d’empreses de treball temporal, així com d’altres obligacions laborals i de se-
guretat i salut laboral.

Barcelona, 23 de maig de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 49/XIV, sobre les polítiques 
culturals
390-00049/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 61232 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 31.05.2022

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 49/XIV, sobre les polítiques cultu-
rals (tram. 390-00049/13), us informo del següent:

Després del binomi 2020-2021 destinat, sobretot, a pal·liar els perjudicis econò-
mics, laborals i de consum de la COVID-19, l’objectiu de l’ICEC de l’any 2022 és 
reforçar les polítiques culturals per impulsar el consum cultural en tots els àmbits. 
Així, el pressupost inicial de l’ICEC per al 2022 és de 84,59 M€, 42,75% més que 
el pressupost inicial de l’any 2021 (59,25 M€) i un 10,6% més que el pressupost de-
finitiu (76,48 M€).

Públics
A més de les àrees sectorials, l’ICEC disposa d’una àrea especialitzada trans-

versal, l’Àrea de Públics, que aprofundeix en el coneixement de les audiències per 
incidir-hi de la manera més òptima: estudis de públics, treball en equip amb els 
agents culturals, enquestes, segmentació, ús de les xarxes socials, implementació de 
mesures tecnològiques i d’eines digitals, o elaboració de plans de desenvolupament 
d’audiències. L’Àrea ofereix quatre línies d’ajut de concurrència:
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Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura té 
com a objecte la creació, la fidelització o l’increment de públics culturals (la dotació 
va tenir un augment destacat de 380.000 euros el 2020 a 500.000 euros el 2021, que 
pràcticament es manté l’any 2022 amb 490.000 euros).

– Subvencions per a l’organització de premis i concursos que contribueixin al 
desenvolupament de públics per a la cultura (125.000 euros el 2022 i 120.000 el 2022).

– L’any 2021 es va recuperar la línia per adquirir o implementar eines tecnolò-
giques per a l’execució de plans de desenvolupament d’audiències per a la cultura 
(140.000 euros, dotació augmentada respecte de la dotació inicial, i 60.000 euros 
el 2022).

– L’any 2022 es convoca la línia a projectes de pòdcasts de temàtica cultural en 
català o occità (200.000 euros). L’any 2021 es va convocar des de l’Àrea de Cultura 
Digital amb un import menor, 120.000 euros.

Escena 25
El coneixement de les audiències de l’Àrea de Públics dona com a resultat el dis-

seny d’estratègies integrals de creació i promoció de públics que miren tant l’oferta 
com la demanda, com ara Escena 25, campanya de promoció de la música i les arts 
escèniques entre els joves catalans de 18 a 25 anys. Iniciada l’any 2013, és fruit de 
la col·laboració entre el Departament de Cultura i els equipaments públics i privats 
catalans, amb la complicitat de la CCMA, i actualment està en fase d’estudi en vista 
a una possible ampliació.

Crides
El juliol de 2020 es va signar un conveni entre l’ICEC i la CCMA per al desen-

volupament de les accions conjuntes per impulsar el sector audiovisual mitjançant 
la dinamització de la producció audiovisual independent en format de programes 
culturals i sèries. Els continguts dels programes culturals se centren en les arts escè-
niques, les arts visuals, la música, la literatura, el cinema i l’audiovisual i la cultura 
digital. Les aportacions són, per part de l’ICEC, de 1.100.000 euros per al període 
2020-2022 i, per part de la CCMA, de 1.000.000 euros per al període 2021-2022.

Entre els programes seleccionats hi ha Anticossos de la productora Goodmo-
ment, Cover de Mamba Media, El Punt D d’Uniunfandos o 3 minuts de Magrana 
Arts & Media. També esmentem l’èxit del programa El llop, que forma part de les 
crides del Departament de Cultura.

Avancem que el mes de maig de 2022 s’aprovarà la nova crida d’enregistraments 
d’espectacles escènics i concerts amb la CCMA per un import de 500.000 € i es re-
novarà la crida de programes culturals televisius pel Canal 33 per al període 2023-
25, les dues crides amb l’objectiu de generar més públics culturals i donar visibilitat 
al sector cultural.

Audiovisual
En l’àmbit de l’audiovisual i del cinema en català, l’any 2022 l’ICEC ha redoblat 

els esforços pressupostaris per tal d’impulsar un sector que és estratègic per al Go-
vern de la Generalitat.

L’any 2021 el pressupost inicial destinat al sector audiovisual era de 21,21 mi-
lions d’euros, mentre que el pressupost inicial del 2022 arriba a 28,16 milions d’eu-
ros (+32,8).

Per aquesta legislatura està prevista la implementació de l’Acord marc per al fo-
ment de la indústria cinematogràfica i audiovisual. Contemplat per la llei 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema, com un instrument de coordinació de les polítiques pú-
bliques de la Generalitat vinculades al sector.

Actualment l’ICEC fa una aposta decidida per:
– La producció en VOCAT. La convocatòria de producció de cinema té una do-

tació prevista de 12.200.000 euros. L’any 2022 s’amplia el límit de quantia màxima 
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de la subvenció per als projectes en versió original catalana o occitana, en la seva va-
riant aranesa, passant de 800.000 € a un màxim d’1.500.000 €, per a dos projectes, i 
1.200.000 € per dos projectes més, sempre i quan estiguin entre els sis millors puntuats.

– La ficció seriada L’any 2022, l’ajut a les sèries de ficció té com a requisit la llen-
gua catalana i augmenta la quantia màxima per projecte de 400.000 € a 1.500.000 
€ (dotació prevista: 4.500.000 €).

– Continuació de les actuacions ja iniciades l’any 2017 en el foment de la igual-
tat de gènere i que estan donant uns fruits evidents en el cinema català recent i que 
arriba a la paritat en el conjunt dels ajuts concedits per l’ICEC.

– Desenvolupament dels tallers, residències i laboratoris per a la creació audio-
visual i foment del desenvolupament de continguts per a les plataformes digitals i 
nous formats, per a l’atracció i desenvolupament del talent.

– Consolidació de les iniciatives de promoció internacional, com l’ajut per a copro-
duccions minoritàries, que permet el posicionament de les productores independents 
catalanes en el mercat internacional i per tant l’accés a més territoris d’exhibició.

D’altra banda, el Departament de Cultura, a través de l’ICEC, és l’impulsor del 
projecte d’un hub de l’audiovisual referent al sud d’Europa en la incorporació de 
tecnologia: Catalunya Media City. És un dels projectes escollits per la Generalitat 
per aconseguir fons europeus (Next Generation) i vol posicionar Catalunya a nivell 
internacional com un centre innovador i punter en la producció audiovisual i de con-
tinguts digitals, que dinamitzi el sector audiovisual com a font de creixement eco-
nòmic i que contribueixi a la preservació de la diversitat cultural europea des de la 
identitat pròpia de Catalunya en un mercat globalitzat.

Les dues línies de subvenció per a doblatge i subtitulació en català que impulsa la 
Secretaria de Política Lingüística, han augmentat aquest 2022 la seva dotació. Així:

– La línia per doblatge o subtitulació de llargmetratges d’estrena en sales d’exhi-
bició cinematogràfica, compta aquest 2022 amb una dotació de partida de 2 MEUR.

– La línia per augmentar la disponibilitat en català de produccions en les noves 
plataformes digitals audiovisuals i altres vies d’explotació comercial posteriors a 
l’exhibició en sales de cinema, com ara en formats DVD o Blue-Ray, compta aquest 
2022 amb una dotació de partida de 2,7 MEUR.

Des de l’ICEC seguim treballant perquè la versió original catalana tingui més 
presència a la cartellera i en els gustos del públic. Cal afavorir produccions sòlides 
en català, amb pressupostos europeus, que poden tenir un trasllat en la taquilla.

Tenim un exemple amb Alcarràs de Carla Simón, coproducció amb Itàlia amb 
un pressupost de 2,4 milions d’euros. L’ICEC va concedir un ajut de 25.000 euros 
el 2018 per al desenvolupament del projecte i un ajut de 500.000 euros el 2019 per a 
producció de projectes d’autor amb vocació de mercat.

Des de la seva estrena el 29 d’abril i fins al 8 de maig, Alcarràs ha tingut 129.282 
espectadors a Catalunya i 188.408 espectadors a tot l’Estat.

Mitjançant els seus ajuts de caràcter pluriennal, l’ICEC impulsa la producció 
cinematogràfica catalana, tant pel que fa a la ficció com als documentals. L’any 2021 
s’observa una certa recuperació del volum de producció després de l’any 2020. Una 
quarta part dels títols produïts són en VOC.

2017 2018 2019 2020 2021

Llargmetratges 70 80 85 66 74

Versió original en catala 15 18 25 15 18

% 21,4% 22,5% 29,4% 22,7% 24,3%

Curtmetratges 82 111 114 95 118

Versió original 14 31 23 33 29

% 17,1% 27,9 20,2% 34,7% 24,6%
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La Secretaria de Política Lingüística actua ja amb diverses accions, amb infor-
mació i difusió de les produccions disponibles. Així, disposa d’un portal web espe-
cífic Cinema en català on es pot trobar informació sobre les pel·lícules en cartellera 
i de sèries en català, en versió original en català, en versió doblada en català o en 
versió originals subtitulada en català: http://www.gencat.cat/llengua/cinema/index.
html. Aquest portal, en funcionament des de 2013, conté informació detallada de 
totes les pel·lícules informació sobre les sales o punts d’exhibició, sobre cicles i fes-
tivals, notícies relacionades amb aquest àmbit i també informació i enllaços a altres 
llocs web i recursos TIC.

També es disposa d’una base de dades de cinema en català accessible gratuïta-
ment, amb totes les pel·lícules disponibles, de totes les temporades anteriors i també 
de la cartellera i temporada actual (http://www.gencat.cat/llengua/cinema/bd_cat-
cine_index.html). Aquesta base de dades, oberta el 2015, compta actualment amb 
més de 8.210 títols.

El caràcter obert d’aquesta base de dades permet que la seva informació serveixi 
també per a plataformes de difusió en streaming mi per a agregadors de continguts 
culturals com Goita què fan ara i Des del sofà. També ha permès altres iniciatives 
privades de difusió de cinema en català per mitjà de tres Apps: Muvicat, que mos-
tra la cartellera de cinema en català segons la distància aproximada d’on és l’usuari; 
Cinecat, que ofereix informació de la programació disponible en cada moment de 
cinema en català i les dates i sales on es projecten; i Cinema CAT, que ofereix la llis-
ta de cinemes amb pel·lícules programades en català, pel·lícules originals, doblades 
o subtitulades en català en pantalla o d’estrena propera, cicles de cinema amb pel·lí-
cules originals, doblades o subtitulades en català i sessions de pel·lícules originals, 
doblades o subtitulades en català.

Així mateix disposa de dos canals de difusió de cinema en català a través de les 
xarxes socials. Concretament, una pàgina Facebook cinema en català des del 2009, 
i un canal de twitter cinema en català des de 2016. A través d’aquests dos canals di-
fon notícies sobre les noves produccions exhibits i els punts d’estrena i d’exhibició. 
Pel que fa a Facebook, cal remarcar que

– La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, a través 
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultura, ja convoca anualment una sèrie de lí-
nies de subvenció que recullen la pluralitat i diversitat cultural i lingüística de Ca-
talunya.

– Totes elles estan relacionades de manera directa amb l’àmbit competencial de 
la direcció general establert per la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció 
de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural (DOGC 1719, de 
12 de març de 1993).

– Lògicament, i per aquests motius competencials, amb caràcter general les lí-
nies de foment de la DG estan vinculades a les activitats relacionats amb la difusió 
de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa o del patrimoni etnològic de 
Catalunya. Així mateix, i per idèntic motiu, resten excloses aquelles activitats que 
no tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, 
de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultu-
ral, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres de-
partaments de la Generalitat.

La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, a través de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultura, ja convoca anualment una sèrie de línies 
de subvenció que recullen la pluralitat i diversitat cultural i lingüística de Catalunya.

Totes elles estan relacionades de manera directa amb l’àmbit competencial de la 
direcció general establert per la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de 
la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural (DOGC 1719, de 12 
de març de 1993).

http://www.gencat.cat/llengua/cinema/index.html
http://www.gencat.cat/llengua/cinema/index.html
http://www.gencat.cat/llengua/cinema/bd_catcine_index.html
http://www.gencat.cat/llengua/cinema/bd_catcine_index.html
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Lògicament, i per aquests motius competencials, amb caràcter general les línies 
de foment de la DG estan vinculades a les activitats relacionats amb la difusió de 
la cultura popular i tradicional catalana i aranesa o del patrimoni etnològic de Ca-
talunya. Així mateix, i per idèntic motiu, resten excloses aquelles activitats que no 
tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de 
foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, 
o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departa-
ments de la Generalitat.

En tot allò referent a l’ús de la llengua, les línies de subvenció descrites establei-
xen únicament l’obligatorietat de l’ús del català o l’aranès als beneficiaris en la difu-
sió de les seves activitats, sense que això deixi fora o exclogui l’ús d’altres llengües. 
Un cas paradigmàtic són les ajudes a la producció de llibres i en les quals existeix el 
requisit que l’obra ha d’estar redactada, com a mínim, en català o aranès. En el cas 
que utilitzi altres llengües, la llengua catalana o l’aranesa han d’ocupar, sempre en 
un lloc preferent, la mateixa extensió que la de les altres que s’hi puguin emprar. No 
existeix, doncs, cap exclusió per raó de llengua.

El Decret 257/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Cultu-
ra, estableix al seu article 8.2, que la DGCPAC té, entre altres funcions:

a) Dirigir la interlocució de les relacions entre l’Administració de la Generalitat i 
les entitats foranes representatives de col·lectius d’altres territoris de l’Estat espanyol 
amb especial presència a Catalunya, així com representar la Generalitat en els actes 
en que aquesta hi hagi de participar.

b) Fomentar el desenvolupament d’activitats dutes a terme per les entitats esmen-
tades a la lletra a).

En compliment d’aquestes noves competències assumides per la DGCPAC, du-
rant els anys 2021 i 2022, i a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
(OSIC) s’han convocat sengles convocatòries de subvencions destinades a les enti-
tats representatives de col·lectius d’altres territoris de l’Estat espanyol amb especial 
presència a Catalunya.

Tant la convocatòria del 2021 com la del 2022 han estat dotades amb 170.000 
euros cadascuna.

La convocatòria del 2021 es va resoldre en el seu moment, mentre que la de 
l’anualitat 2022 es troba, actualment, en procés de tramitació, un cop finalitzat el 
termini de presentació de sol·licituds el passat dia 26 d’abril.

Per tant, i com a resposta a la consulta plantejada, cal concloure que el nostre 
departament, a través de la DGCPAC (i l’OSIC) no només està complint de manera 
correcta i adequada amb l’apartat 2.c) de la Moció 49/XIV de data 2 de desembre de 
2021, sinó que inclús abans de la seva aprovació ja duia a terme accions de foment 
que complirien amb el mandat descrit, i en base a les noves competències en aquesta 
matèria assumides el juny de 2021.

– En tot allò referent a l’ús de la llengua, les línies de subvenció descrites es-
tableixen únicament l’obligatorietat de l’ús del català o l’aranès als beneficiaris en 
la difusió de les seves activitats, sense que això deixi fora o exclogui l’ús d’altres 
llengües. Un cas paradigmàtic són les ajudes a la producció de llibres i en les quals 
existeix el requisit que l’obra ha d’estar redactada, com a mínim, en català o aranès. 
En el cas que utilitzi altres llengües, la llengua catalana o l’aranesa han d’ocupar, 
sempre en un lloc preferent, la mateixa extensió que la de les altres que s’hi puguin 
emprar. No existeix, doncs, cap exclusió per raó de llengua.

El Decret 257/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Cultu-
ra, estableix al seu article 8.2, que la DGCPAC té, entre altres funcions:

1. Dirigir la interlocució de les relacions entre l’Administració de la Generalitat i 
les entitats foranes representatives de col·lectius d’altres territoris de l’Estat espanyol 
amb especial presència a Catalunya, així com representar la Generalitat en els actes 
en que aquesta hi hagi de participar.
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2. Fomentar el desenvolupament d’activitats dutes a terme per les entitats esmen-
tades a la lletra a).

En compliment d’aquestes noves competències assumides per la DGCPAC, du-
rant els anys 2021 i 2022, i a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
(OSIC) s’han convocat sengles convocatòries de subvencions destinades a les enti-
tats representatives de col·lectius d’altres territoris de l’Estat espanyol amb especial 
presència a Catalunya.

Tant la convocatòria del 2021 com la del 2022 han estat dotades amb 170.000 
euros cadascuna.

La convocatòria del 2021 es va resoldre en el seu moment, mentre que la de 
l’anualitat 2022 es troba, actualment, en procés de tramitació, un cop finalitzat el 
termini de presentació de sol·licituds el passat dia 26 d’abril.

Per tant, i com a resposta a la consulta plantejada, cal concloure que el nostre 
departament, a través de la DGCPAC (i l’OSIC) no només està complint de manera 
correcta i adequada amb l’apartat 2.c) de la Moció 49-XIV de data 2 de desembre de 
2021, sinó que inclús abans de la seva aprovació ja duia a terme accions de foment 
que complirien amb el mandat descrit, i en base a les noves competències en aquesta 
matèria assumides el juny de 2021.

Barcelona, 24 de maig de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Control del compliment de la Moció 104/XIV, sobre les restriccions 
de drets fonamentals durant la pandèmia de Covid-19
390-00104/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022

Control del compliment de la Moció 105/XIV, sobre l’espionatge 
polític
390-00105/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022

Control del compliment de la Moció 106/XIV, sobre la gestió de les 
residències per a gent gran
390-00106/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022
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Control del compliment de la Moció 107/XIV, sobre el finançament del 
tercer sector
390-00107/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022

Control del compliment de la Moció 108/XIV, sobre les polítiques 
relatives als drets i les oportunitats de la infància
390-00108/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022

Control del compliment de la Moció 109/XIV, sobre el sistema de 
formació professional del curs 2022-2023
390-00109/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022

Control del compliment de la Moció 110/XIV, sobre l’Agenda rural de 
Catalunya
390-00110/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022

Control del compliment de la Moció 111/XIV, sobre l’espionatge i la 
repressió digitals
390-00111/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2022
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Esplais Catalans 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè exposi el seu 
parer sobre les polítiques de joventut
356-00659/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 8, tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 325.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Moviment de 
Centres d’Esplais Cristians Catalans davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè exposi el seu parer sobre les polítiques de 
joventut
356-00660/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 8, tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 325.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
Catalana d’Escoltisme i Guiatge davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè exposi el seu parer sobre les polítiques de joventut
356-00661/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 8, tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 325.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè exposi el seu parer sobre les polítiques de 
joventut
356-00662/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 8, tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 325.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Joves de la Unió 
de Pagesos davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
exposi el seu parer sobre les polítiques de joventut
356-00663/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 8, tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 325.

Sol·licitud de compareixença del president del Consell 
d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre les 
responsabilitats en l’accident entre un tren de mercaderies i un de 
passatgers a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) el 16 de maig de 
2022
356-00687/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió 19, tinguda 
l’1.06.2022, DSPC-C 320.

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

Compareixença d’una representació de Zeroport davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre els efectes d’una 
possible ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
357-00137/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 320.

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a 
informar sobre la construcció d’un polígon industrial a Gallecs
357-00290/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 320.
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Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les 
Addiccions
357-00569/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions en la sessió 
3, tinguda el 06.05.2022, DSPC-C 296.

Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya davant la Comissió d’Estudi 
sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00570/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions en la sessió 
3, tinguda el 06.05.2022, DSPC-C 296.

Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Psicologia 
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les 
Addiccions
357-00571/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions en la sessió 
3, tinguda el 06.05.2022, DSPC-C 296.

Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut 
Mental i les Addiccions
357-00572/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions en la sessió 
3, tinguda el 06.05.2022, DSPC-C 296.

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i 
Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre la 
Salut Mental i les Addiccions
357-00573/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions en la sessió 
3, tinguda el 06.05.2022, DSPC-C 296.
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Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut 
Mental i les Addiccions
357-00574/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions en la sessió 
3, tinguda el 06.05.2022, DSPC-C 296.

Compareixença d’una representació d’Esplais Catalans davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut per a exposar el seu parer sobre 
les polítiques de joventut
357-00579/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 8, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 325.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’1.06.2022, DSPC-C 325.

Compareixença d’una representació del Moviment de Centres 
d’Esplais Cristians Catalans davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut per a exposar el seu parer sobre les polítiques de joventut
357-00580/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 8, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 325.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’1.06.2022, DSPC-C 325.

Compareixença d’una representació de la Federació Catalana 
d’Escoltisme i Guiatge davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a exposar el seu parer sobre les polítiques de joventut
357-00581/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 8, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 325.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’1.06.2022, DSPC-C 325.
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Compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
exposar el seu parer sobre les polítiques de joventut
357-00582/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 8, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 325.

Compareixença d’una representació de Joves de la Unió de Pagesos 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a exposar el seu 
parer sobre les polítiques de joventut
357-00583/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 8, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 325.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 32

CONVOCADA PER AL 8 DE JUNY DE 2022

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

Ple del Parlament, el 8 de juny de 2022, a les 9.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 

de llei de garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en risc d’exclusió 
financera i de garantia en l’accés als serveis bancaris. Tram. 270-00004/13. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la proposta de tramitació 
directament i en lectura única davant el Ple (text presentat: BOPC 308, 26).

3. 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 determina-
des mesures adoptades durant la pandèmia de la COVID-19. Tram. 203-00023/13. 
Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret 
llei (text presentat: BOPC 320, 14).

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Tram. 202-00026/13. Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat de 
totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 163, 3).

5. Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2021. Tram. 360-
00008/13. Síndic de Greuges. Presentació de l’informe (informe: BOPC 241, 36).
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6. Interpel·lació al Govern sobre un any de transformació republicana. Tram. 
300-00189/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la seva política per a donar suport als treballa-
dors inscrits al règim especial de treballadors autònoms. Tram. 300-00180/13. Grup 
Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la desinversió crònica de l’Estat a Catalunya. 
Tram. 300-00188/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de reducció d’emissions i de tran-
sició ecològica. Tram. 300-00182/13. Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamen-
tari d’En Comú Podem. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre l’ordenació territorial necessària per a garantir 
la sobirania alimentària. Tram. 300-00183/13. Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre els jutjats de pau com a garants del servei de 
justícia de proximitat. Tram. 300-00186/13. Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la contractació pública. Tram. 300-00185/13. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les balances fiscals i el dèficit d’inversions. 
Tram. 300-00187/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de garantir la seguretat ciutadana. 
Tram. 300-00181/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les polítiques del Govern amb re-
lació a les persones desaparegudes sense causa aparent i la desaparició forçada de 
menors. Tram. 300-00184/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la combinació energèti-
ca. Tram. 302-00154/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els recursos previstos per 
a la temporada d’estiu. Tram. 302-00155/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el primer any de govern. 
Tram. 302-00156/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema 
universitari. Tram. 302-00157/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i 
votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació d’una empresa 
farmacèutica pública. Tram. 302-00158/13. Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polí-
tiques feministes del Departament d’Igualtat i Feminismes. Tram. 302-00159/13. 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2022
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries

PRESENTACIÓ: GP VOX, GP CS, G MIXT

Reg. 62817

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Garriga Vaz de Concicao, presidente del Grupo Parlamentario de Vox, 

Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grupo Parlamentario de Ciutadans, y Ale-
jandro Fernández Álvarez, presidente-portavoz del Grupo Mixto, Joan Garriga Do-
ménech, portavoz del Grupo Parlamentario de VOX, Antonio Gallego Burgos, por-
tavoz adjunto del Grupo Parlamentario de VOX, María E. García Fuster, portavoz 
adjunta del Grupo Parlamentario de VOX, Mónica Lora Cisquer, diputada del Gru-
po Parlamentario de VOX, Isabel Lázaro Pina, diputada del Grupo Parlamentario de 
VOX, Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grupo Parlamentario de VOX, An-
tonio R. López Gómez, diputado del Grupo Parlamentario de VOX, Sergio Macián 
de Greef, diputado del Grupo Parlamentario de VOX, Andrés Bello Sanz, diputado 
del Grupo Parlamentario de VOX, Manuel J. Acosta Elías, diputado del Grupo Par-
lamentario de VOX, Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grupo Parlamentario de 
Ciutadans, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, 
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Joan Gar-
cía González, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Anna Grau Arias, 
diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Lorena Roldán Suárez, diputada 
del Grupo Mixto, de acuerdo con lo que establecen los artículos 16.1.c y 23.c de la 
Ley 2/2009, de 12 de febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias, solicitan dic-
tamen del Consejo de Garantías Estatutarias sobre la adecuación al Estatuto y a la 
Constitución del Decreto Ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios 
aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyec-
tos lingüísticos de los centros educativos, y de forma especial de los preceptos que 
a continuación se detallan: 

Fundamentos jurídicos
La presente solicitud se fundamenta en los artículos 2 y 3 del mencionado De-

creto Ley.
Sobre el artículo 2. Vulneración de los artículos 3.1, 3.2 y 27 de la Constitución 

Española, y del artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Artículo 2. Criterios y objetivos básicos
La organización de la enseñanza y el uso de las lenguas en los centros educati-

vos públicos y en los centros educativos privados sostenidos con fondos públicos se 
fundamenta en los criterios y objetivos básicos siguientes: 

a) Las determinaciones del Estatuto de Autonomía de Cataluña, de la Ley 
1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística, y de la Ley 12/2009, del 10 de julio, 
de Educación, así como el resto de disposiciones legales aplicables, en particular 
en relación con el catalán como lengua propia, lengua normalmente utilizada, len-
gua vehicular y de aprendizaje y lengua de uso normal en la acogida del alumnado.

b) La garantía de que el alumnado alcance el dominio oral y escrito del catalán 
y el castellano al final de la enseñanza obligatoria.

c) El necesario análisis del entorno sociolingüístico de los centros, del entorno 
general y de los objetivos de normalización lingüística para garantizar la eficacia de 
los proyectos educativos y lingüísticos.

d) La inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la 
enseñanza y el uso de las lenguas.
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Resulta indiscutible, partiendo de lo dispuesto en la Constitución Española, el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña y la ya reiterada jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional que el castellano no puede dejar de ser lengua vehicular y de aprendizaje 
y no puede ser excluido de la educación sufragada con fondos públicos.

En esta línea, la interpretación que se hace en el presente Decreto Ley sobre 
la no vehicularidad del castellano es manifiesta e injustificadamente contraria a lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional por vulnerar, entre otros, el artículo 3 de la 
Constitución, como se plasma en la argumentación de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 31/2010, de 28 de junio de 2010: «no puede ponerse en duda la le-
gitimidad constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación 
sea la lengua propia de la Comunidad Autónoma y lengua cooficial en su territorio, 
junto al castellano (STC 137/1986, fundamento jurídico 1), dado que esta consecuen-
cia se deriva del art. 3 C.E. y de lo dispuesto en el respectivo Estatuto de Autonomía» 
(STC 337/1994, de 23 de diciembre, FJ 9), si bien «ha de tenerse presente que en la 
STC 6/1982, fundamento jurídico 10, hemos dicho tempranamente que corresponde 
al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo 
y, en particular, ‘el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado’; pues no cabe 
olvidar que el deber constitucional de conocer el castellano (art. 3.1 C.E.) presupone la 
satisfacción del derecho de los ciudadanos a conocerlo a través de las enseñanzas reci-
bidas en los estudios básicos» (STC 337/1994, FJ 10). El catalán debe ser, por tanto, 
lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal 
condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial 
en Cataluña. [...] Pero desde ahora hemos de dejar sentado en nuestra argumentación 
que, como principio, el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de 
aprendizaje en la enseñanza.»

Nos encontramos además con la falacia expresada en el apartado b) en el artícu-
lo 2 del presente Decreto Ley por la que podría parecer que la exclusión del caste-
llano como lengua vehicular quedaría justificada porque los alumnos lo acabarían 
(según alegan) dominando debido a su uso social al finalizar la enseñanza. En este 
sentido, la grave, injusta y arbitraria ilegalidad en que incurren todas las resoluciones 
dictadas hasta el momento por el Departament de Educació y los diferentes intentos 
de iniciativas legislativas, como el presente Decreto Ley, orientadas a evitar el 25% 
del castellano en los centros, no queda salvada con la lacónica y taumatúrgica ex-
presión de que los alumnos deberán dominar tanto el catalán como el castellano al 
finalizar su enseñanza (resultado) pues las ilegalidades aquí lo que hacen es excluir 
el carácter vehicular del castellano (medio o instrumento) contra constitutionem, 
contra legem y contra reiteradas sentencias constitucionales y del Tribunal Supremo.

El deber de conocer el castellano (art. 3 CE) está ligado al derecho a la educación, 
reconocido en el artículo 27 CE, y se reconoce también en el artículo 6 del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña. Negar por parte de la Administración conocer la lengua 
española y el derecho de los ciudadanos a usarla es impedir su derecho a la educación.

La expresa y torticera ambigüedad con la que el presente Decreto Ley reconoce 
como lengua vehicular únicamente la lengua catalana en su artículo 2, apartado a), 
choca frontalmente con lo resuelto por el Tribunal Constitucional, el cual establece 
que: 

«Siendo así que ambas lenguas han de ser no sólo objeto de enseñanza, sino 
también medio de comunicación en el conjunto del proceso educativo, es constitu-
cionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes 
públicos competentes como vehiculares, siendo en tales términos los particulares ti-
tulares del derecho a recibir la enseñanza en cualquiera de ellas. Por lo tanto, resulta 
perfectamente «legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización 
lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo», 
aunque siempre con el límite de que «ello no determine la exclusión del castellano como 
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lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio 
de la Comunidad Autónoma» (STC 337/1994, FJ 10).»

Además, «corresponde a los poderes públicos competentes, en atención a los ob-
jetivos de la normalización lingüística en Cataluña y a los propios objetivos de la 
educación, organizar la enseñanza que ha de recibirse en una y otra lengua en relación 
con las distintas áreas de conocimiento obligatorio en los diferentes niveles educativos 
para alcanzar un resultado proporcionado con estas finalidades; y ello al objeto de ga-
rantizar el derecho de los ciudadanos a recibir, durante los estudios básicos en los 
Centros docentes de Cataluña, enseñanza en catalán y en castellano. Derecho que 
se deriva no sólo de los arts. 3 y 27 C.E. sino del art. 3 del E.A.C.» (STC 337/1994, 
FJ 10), afirmación que, ceñida entonces al contexto de la cuestión resuelta en la ci-
tada STC 337/1994, ha de generalizarse aquí para el conjunto del proceso educativo.

Esta contrariedad no es baladí, pues para autoridades como las de la Generali-
tat, toda su actuación debe ser conforme a la Constitución según lo resuelto por el 
Tribunal Constitucional. Como afirmó el TC en la STC 42/2014, FJ 4 c), “requiere 
que toda decisión del poder quede, sin excepción, sujeta a la Constitución, sin que 
existan, para el poder público, espacios libres de la Constitución o ámbitos de in-
munidad frente a ella”» [STC 259/2015, 4 b)]. De manera que, como más adelante 
se reitera en esa misma Sentencia, «[e]n el Estado social y democrático de Derecho 
configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad democrá-
tica y legalidad constitucional en detrimento de la segunda: la legitimidad de una 
actuación o política del poder público consiste básicamente en su conformidad a la 
Constitución y al ordenamiento jurídico. Sin conformidad con la Constitución no 
puede predicarse legitimidad alguna. En una concepción democrática del poder no 
hay más legitimidad que la fundada en la Constitución» (STC 259/2015, FJ 5).

En definitiva, la inexistencia de fijación de un porcentaje razonable de asignatu-
ras a impartir en lengua castellano, tal y como se reitera una vez más en el apartado 
d) del artículo 2 de este decreto, es exclusivamente imputable a la intencionada desi-
dia de la Generalitat de Cataluña e intencionalidad de incumplir lo resuelto por las 
sentencias judiciales en este sentido.

Por lo tanto, el presente Decreto Ley solamente sería constitucional si, en todo 
caso: 

1. Se garantizase, que no lo hace, el carácter vehicular del castellano.
2. Se garantizase, que no lo hace, lo que ya es jurisprudencia consolidada del TSJC 

con confirmación del TS, que es que esta vehicularidad se fije en el mínimo del 25% 
de las asignaturas troncales que no sean la propia lengua castellana para cada lengua 
y, por tanto, para el castellano, extremo que este Decreto Ley elude expresamente en 
su artículo 2.d) cuando establece como criterio básico: «La inaplicación de paráme-
tros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas».

3. El tratamiento de las lenguas cooficiales en Cataluña fuese igualitario, que no 
lo es, y, por tanto, covehicular (sin perjuicio de que en la medida que sea necesario 
para la normalización lingüística se pueda justificadamente impartir enseñanza en 
una proporción diferente a la igualitaria, pero en todo caso respetando el mínimo del 
25% en ambas lenguas).

El derecho de los ciudadanos es a recibir de la Administración de la Generalitat 
docencia en lengua castellana en una proporción razonable, con el mínimo del 25% 
de asignatura. No es el derecho a que la Generalitat no desobedezca las sentencias 
después de que tenga que ser demandada como consecuencia de las injustas, arbi-
trarias y no ajustadas resoluciones de las mismas que comportan la exclusión del 
castellano como lengua vehicular.

En base a todo ello, el condicionamiento injustificado de la Administración a una 
declaración judicial firme contra la misma equivale a la imposición de un obstáculo 
injustificado e injustificable que implica que el derecho a la enseñanza vehicular en 
castellano esté en una situación de discriminación respecto a la enseñanza vehicular 
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en catalán. Discriminación que está explícitamente proscrita por Ley. Discrimina-
ción que es doble pues afecta a los ciudadanos, imponiéndoles de una manera in-
justificada la carga de señalarse y de litigar contra la Administración. Este hecho 
resulta injustificable en Derecho, porque ese derecho de los ciudadanos dimana de 
la propia Constitución y la normativa orgánica básica estatal.

El propio Consejo de Garantias Estatutarias dictamina, en su Dictamen 21/2014, 
que: «Així, el Tribunal Constitucional va confirmar que aquest caràcter del català 
només té una excepció: que no comporti l’exclusió del castellà com a llengua do-
cent» (rectius, vehicular) [sic]1, y que «A l’últim, i amb relació amb l’anterior, també 
és doctrina constitucional consolidada que els poders públics han d’observar el límit 
de la no-exclusió del castellà com a llengua docent i han de garantir-ne el seu ús i 
coneixement en el territori de la comunitat autònoma (STC 337/1994, FJ 10, i STC 
31/2010, FJ 24).», por lo que el mismo CGE es consciente en sus propios dictámenes 
que el Estatuto y la CE exigen que el castellano sea lengua vehicular.

Sobre el artículo 2. Vulneración del artículo 35 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña.

El artículo 2 del presente Decreto Ley es inconstitucional y antiestatutario por 
contrariedad al artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, según lo ha in-
terpretado el TC en la STC 31/2010 y posteriores.

En el apartado 2 del artículo 35 EAC se pone de manifiesto que «La enseñanza 
del catalán y el castellano debe tener una presencia adecuada en los planes de es-
tudios»

Subsidiariamente, sus apartados 2.3 y 2.4. solamente serían constitucionales y es-
tatutarios si, y solo en el caso que: 

1. Se garantizase, que no lo hace, el carácter vehicular del castellano 
2. Se garantizase, que no lo hace, según lo que ya es jurisprudencia consolidada 

del TSJC con confirmación del TS que la vehicularidad se fijase en el mínimo del 25% 
de las asignaturas troncales que no sean la propia lengua castellana para cada lengua 
y, por tanto, para el castellano. En ese sentido, el Tribunal Supremo en sus sentenci-
as de 25 y 28 de abril de 2015 recuerda que el 25% de horas lectivas efectivamente 
impartidas en lengua castellana no actúa como límite máximo de la enseñanza en 
castellano, sino como mínimo infranqueable por debajo del cual no puede hablarse de 
que dicha lengua tenga carácter vehicular.

En cuanto a la definición de la lengua catalana como «lengua propia, lengua nor-
malmente utilizada, lengua vehicular y de aprendizaje y lengua de uso normal en la 
acogida del alumnado», hemos de recordar que «no puede ponerse en duda la legi-
timidad constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación sea 
la lengua propia de la Comunidad Autónoma y lengua cooficial en su territorio, junto 
al castellano (STC 137/1986, fundamento jurídico 1), dado que esta consecuencia 
se deriva del art. 3 C.E. y de lo dispuesto en el respectivo Estatuto de Autonomía» 
(STC 337/1994, de 23 de diciembre, FJ 9), si bien «ha de tenerse presente que en la 
STC 6/1982, fundamento jurídico 10, hemos dicho tempranamente que corresponde 
al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, 
en particular, ‘el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado’; pues no cabe 
olvidar que el deber constitucional de conocer el castellano (art. 3.1 C.E.) presupone 
la satisfacción del derecho de los ciudadanos a conocerlo a través de las enseñan-
zas recibidas en los estudios básicos» (STC 337/1994, FJ 10). El catalán debe ser, por 
tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de 

1. Es evidente que el CGE en sus dictámenes señalados no ha podido obviar que lo que establecen esas senten-
cias del Tribunal Constitucional es que el castellano sea lengua vehicular no simplemente docente puesto que 
es evidente que una institución estatutaria como el CGE no habría realizado una cita o copia por extracto injus-
tificada e intencionadamente errónea de unos fundamentos jurídicos de sentencias del TC en los que meridiana 
y literalmente se indica que “que con la mención del catalán no se priva al castellano de la condición de 
lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”
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tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo ofi-
cial en Cataluña. En la medida en que el concreto régimen jurídico de los derechos 
lingüísticos en el ámbito de la enseñanza se regula en el art. 35 EAC, desde ahora 
hemos de dejar sentado en nuestra argumentación que, como principio, el castellano 
no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.

En consecuencia, el segundo enunciado del art. 35.1 EAC no se considera in-
constitucional interpretado en el sentido de que con la mención del catalán no se 
priva al castellano de la condición de lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñan-
za. Si la redacción en dichos artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, Ley 
Orgánica, es constitucional si se interpreta según lo resuelto por el TC, en el sentido 
de que no impide el eficaz ejercicio a recibir la enseñanza en castellano como lengua 
vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, la Decreto Ley que nos ocupa solamente 
es constitucional y estatutaria si se interpreta en el mismo sentido, en la medida en 
que no impide el eficaz ejercicio a recibir la enseñanza en castellano como lengua 
vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.

Sobre el artículo 2. Vulneración de la Sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña de 16 de diciembre de 2020.

La intencionada ambigüedad con la que el presente Decreto Ley omite la obligato-
ria y constitucional vehicularidad del castellano e impone la «inaplicación de paráme-
tros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas» 
pone de relieve una vez más la expresa voluntad de seguir incumpliendo los preceptos 
constitucionales mencionados en los apartados anteriores, así como la reciente sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de diciembre de 2020.

Tras la referida sentencia de la sección quinta del TSJC de 16 de diciembre de 
2020 y su firmeza por la inadmisión a trámite el 18 de noviembre de 2021 por el Tri-
bunal Supremo del recurso de casación de la Generalitat, es jurídicamente incontro-
vertido e indiscutible que el deber de garantizar la enseñanza sostenida con fondos 
públicas por las autoridades públicas de la Generalitat de Cataluña con vehiculari-
dad del castellano, al menos, en un 25% de las asignaturas.

Ello deriva directamente de la Constitución y, por tanto, no es modificable, alte-
rable ni incumplible sobre la base de ninguna normativa inferior (Ley Orgánica, ordi-
naria, ley autonómica, normas o directrices autonómicas) ni por supuesto de ningu-
na interpretación que, por definición, sería irracional por contrariar directamente la 
propia Constitución.

El 25% es un suelo inderogable que se debe garantizar en todo caso. Este 25% 
deriva directamente de la Constitución, es consecuencia del ejercicio de derechos fun-
damentales de cualquier ciudadano, pero a su vez obliga a que proactivamente sea 
garantizado a todos los ciudadanos por las autoridades públicas de la Generalitat. 
Esto es, debe ser garantizado proactivamente en todos los centros educativos y para to-
dos los alumnos (sin necesidad de solicitud extrajudicial ni de tutela judicial) por las 
autoridades públicas competentes de la Generalitat de Cataluña.

Y a pesar de la obviedad de la obligación constitucional de garantizar ese derec-
ho, hay que recordar que las sentencias judiciales relativas al mismo son meramente 
declarativas, no constitutivas, pues dicho derecho deriva directamente de la Constitu-
ción y correlativamente obliga directamente a las autoridades públicas de la Generalitat 
de Cataluña, sin necesidad de la intervención de autoridad judicial alguna.

En consecuencia, a las autoridades de la Generalitat de Cataluña competentes no 
les queda más opción que garantizar el mencionado derecho fundamental. Para ello 
deben «d’adoptar les mesures que siguin necessàries als efectes de garantir que, als 
ensenyaments compresos al sistema educatiu de Catalunya, tots els alumnes rebin 
de manera efectiva i immediata l’ensenyament mitjançant la utilització vehicular 
normal de les dues llengües oficials en els percentatges que es determinin, que no 
podran ser inferiors al 25% en un i altre cas.»
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Asimismo, debido a la intencionada omisión de los sucesivos Governs de esta-
blecer el porcentaje adecuado de uso del castellano como lengua vehicular en la en-
señanza con fondos públicos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña «fija la 
presencia mínima del castellano como lengua vehicular, en el curso y clase donde el 
hijo de los recurrentes sigue sus estudios, en un 25% de las horas efectivamente lec-
tivas, debiendo impartirse en dicha lengua oficial, además del área, materia o asig-
natura lingüística correspondiente a su aprendizaje, cuanto menos otra área, materia 
o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga”.

Además, el Tribunal Supremo en sus sentencias de 25 y 28 de abril de 2015 re-
cuerda que el 25% de horas lectivas efectivamente impartidas en lengua castellana 
no actúa como límite máximo de la enseñanza en castellano, sino como mínimo in-
franqueable por debajo del cual no puede hablarse de que dicha lengua tenga carácter 
vehicular.

De hecho, recientemente el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia de 11 
de abril de 2019 vuelve a reiterar el carácter necesariamente vehicular del castellano,  
refiriéndose en este caso no al conjunto de las enseñanzas, cuestión que no fue ob-
jeto de enjuiciamiento sino a la enseñanza en Arán2, la enseñanza para adultos y la 
enseñanza inicial para alumnos inmigrantes3 que eran las cuestiones enjuiciadas.

Este Decreto Ley parte de un irrazonablemente intencionado entendimiento del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley de Educación de Cataluña como si los 
mimos no debiesen ser interpretados de conformidad con lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional precisamente para salvar la constitucionalidad de las mismas según 
dispuso la STC 31/2010. Es decir, las autoridades de la Generalitat parten inexpli-
cablemente del entendimiento del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley de 
Educación de Cataluña: 

1. Como si no hubiese sido objeto de interpretación por parte del Tribunal Cons-
titucional para salvar precisamente su conformidad con la Constitución.

2. Como si no se viesen afectadas por la Constitución o la Ley Orgánica de Edu-
cación y debiesen de ser interpretadas de conformidad con una norma de rango su-
perior y con la Norma Suprema de nuestro ordenamiento.

3. Como si no existiesen las múltiples sentencias de las que han sido parte conde-
nada precisamente por realizar intencionada e injustificadamente una interpretación 
no conforme a la Constitución.

Sobre el artículo 3. Vulneración de los artículos 3.1, 3.2, 9 y 27 de la Constitu-
ción Española

Artículo 3. Elaboración, aprobación y revisión de los proyectos lingüísticos
1. Los centros públicos y los centros privados sostenidos con fondos públicos tie-

nen que elaborar un proyecto lingüístico que enmarque el tratamiento de las lenguas 
en el centro, con el contenido previsto legalmente, mediante las estrategias educati-
vas y los recursos didácticos adecuados para alcanzar globalmente las competenci-
as lingüísticas previstas en la normativa aplicable siguiendo los criterios fijados por 
el departamento competente en materia de educación.

2. La elaboración y aprobación de los proyectos lingüísticos se tiene que adecuar 
a los criterios y objetivos básicos previstos en el artículo anterior y a las previsiones 
del proyecto educativo de cada centro.

3. El proyecto lingüístico debe tener en cuenta las necesidades educativas y la 
diversidad cultural y lingüística del alumnado con el fin de alcanzar los objetivos de 
normalización lingüística del catalán, y del aranés en Arán, atendiendo a los recur-
sos del centro, incluidos los de carácter digital.

4. El proyecto lingüístico del centro se tiene que revisar y modificar, si corres-
ponde, en función del conocimiento oral y escrito y el uso de las lenguas que en las 

2. 
3. 



BOPC 326
7 de juny de 2022

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats 82

diferentes etapas educativas acredite el alumnado. Esta revisión se hará mediante 
pruebas y evaluaciones periódicas, tanto internas como externas, en períodos no 
superiores a los dos años.

El tratamiento que hace este Decreto Ley de la elaboración, aprobación y revisión 
de los proyectos lingüísticos4 resulta, contrariamente a lo que una actuación de las au-
toridades educativas de la Generalitat deberían procurar, en una flagrante infracción de 
principios como el de actuación secundum constitutionem o el de jerarquía normativa, 
a los centros sostenidos con fondos públicos a implementar unos proyectos lingüísti-
cos que se caractericen precisamente por el injusto, arbitrario e injustificado resultado 
de excluir la enseñanza que tenga la lengua castellana como lengua vehicular.

El proyecto lingüístico de centro es parte de la carta de servicio o proyecto edu-
cativo del centro que debería recoger los aspectos más importantes de la oferta edu-
cativa. En este sentido, los proyectos lingüísticos de centro y toda la Administración 
educativa de la Generalitat y la Administración General del Estado deberían velar 
porque en los mismos se incluya una oferta formativa en castellano, al menos, en el 
25% de todas las asignaturas no lingüísticas. Pero en el presente Decreto Ley se les 
instruye literalmente a regirse por su artículo 2, que establece como criterio básico la 
inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza 
y el uso de las lenguas.

Ahora bien, a pesar de que el Departamento de Educación asume en principio 
en el artículo 4 del presente decreto la responsabilidad de validar los proyectos lin-
güísticos de centros que se integran dentro del denominado proyecto educativo, no 
impulsa la adecuación de los mismos ni a lo dispuesto en las diversas sentencias con-
denatorias contra el Departamento, ni tampoco a lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
Educación desde 2013 en las que se establece que la Generalitat debe ofrecer pro-
activamente enseñanza en lengua castellana en, al menos, un 25 de las asignaturas 
no lingüísticas.

Al someter la elaboración y aprobación de los proyectos lingüísticos a los cri-
terios y objetivos básicos previstos en el artículo 2 del citado Decreto Ley, se está 
vulnerando el principio de jerarquía, que implica que una norma de rango inferior, 
como puede ser este Decreto Ley, no puede contradecir ni vulnerar, por ejemplo, los 
preceptos de la Constitución Española. En este caso, el artículo 3.2. del presente De-
creto Ley («La elaboración y aprobación de los proyectos lingüísticos se tiene que 
adecuar a los criterios y objetivos básicos previstos en el artículo anterior y a las 
previsiones del proyecto educativo de cada centro.») somete la aprobación de los 
proyectos lingüísticos a los criterios abiertamente inconstitucionales expresados en 
el artículo 2 del mismo Decreto Ley, que establecen la inaplicación de parámetros 
numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas, ex-
cluyendo y discriminando así la obligatoria vehicularidad del castellano.

En definitiva, el Decreto Ley es inconstitucional y contrario a los dictados de los 
Tribunales, por no recoger al castellano como lengua vehicular en la enseñanza, y 

4. Denominación que les da la normativa autonómica en materia de educación. 

Vid. arts. 14 Ley Educación de Cataluña 

Artículo 14. Proyecto lingüístico

1. Los centros públicos y los centros privados sostenidos con fondos públicos deben elaborar, como parte del 
proyecto educativo, un proyecto lingüístico que enmarque el tratamiento de las lenguas en el centro.

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

a) El tratamiento del catalán como lengua vehicular y de aprendizaje.

b) El proceso de enseñanza y de aprendizaje del castellano.

c) Las distintas opciones respecto a las lenguas extranjeras.

d) Los criterios generales para las adecuaciones del proceso de enseñanza de las lenguas, tanto global como 
individualmente, a la realidad sociolingüística del centro.

e) La continuidad y la coherencia educativas, en cuanto a usos lingüísticos, en los servicios escolares y en las 
actividades organizadas por las asociaciones de madres y padres de alumnos.
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no garantizar en modo alguno que todos los alumnos van a recibir forma efectiva e 
inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal del castellano, en 
porcentaje no inferior al 25%, al establecer expresamente en el mismo «La inapli-
cación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el 
uso de las lenguas».

Asimismo, lejos de garantizar en todo caso para todos los centros educativos y 
todos los alumnos la enseñanza sostenida con fondos públicos en castellano, se rei-
tera la voluntad excluir este derecho de todos los ciudadanos que deriva de la Cons-
titución porque se excluye su carácter vehicular y se cancela el único mecanismo 
que permite respetar esa vehicularidad que es el establecimiento de un porcentaje 
mínimo que no la convierta en residual o de tratamiento asimilable a una lengua ex-
tranjera. Ese porcentaje mínimo constituye el núcleo inderogable del derecho cons-
titucional a recibir enseñanza en castellano y, por tanto, ningún acto, instrucción 
o norma de rango inferior puede disponer de él sin pretender cancelar de facto la 
Constitución. El carácter vehicular del castellano es una consecuencia consustancial 
de nuestra Norma Suprema como reiterada e incuestionablemente han resuelto tan-
to el TC, el TS como el TSJC y, por tanto, de obligado respeto y cumplimiento por 
todas las autoridades.

El presente Decreto Ley no deja de ser la elevación a norma legal de las prevari-
cadoras instrucciones remitidas a los centros educativos de Cataluña en los documents 
per l’organització i la gestió dels centres educatius de titularitat pública per al curs 
2021-2022 que son las órdenes que, como autoridades superiores del Departamento 
de Educación, dan tanto el Conseller y la Secretaria General del Departamento de 
Educación a los responsables de los centros educativos. Ello es así porque esos do-
cumentos de organización no son directrices políticas, sino que, la Resolució per la 
qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les direc-
trius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2021-2022, son 
circulares e instrucciones para dirigir la actividad de sus subordinados con relación 
a la organización interna de los Departamentos. Dichas circulares e instrucciones 
podrán publicarse en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», pero en nin-
gún caso constituirán una manifestación del ejercicio de la potestad reglamentaria (vid. 
art. 16 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y ré-
gimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña).

Es irracional y arbitrario alegar una urgente y extraordinaria necesidad para pro-
mulgar un Decreto Ley y a su vez intencionadamente incorporar al mismo una re-
gulación que es inconstitucional porque no incorpora lo resuelto por el Tribunal Cons-
titucional desde la sentencia 31/2010 para entender el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña como norma conforme y respetuosa con la Constitución.

Por lo tanto, es una norma legal pero que incorpora instrucciones administrati-
vas y, por tanto, que es una norma desarrollo del Estatuto de Autonomía. Norma de 
desarrollo manifiestamente inconstitucional debido a que la interpretación del Esta-
tuto de Autonomía de la que parte y que desarrolla es aquella que pretende excluir 
el carácter vehicular de la enseñanza en castellano. Esta interpretación del Estatuto 
de Autonomía es precisamente la que sería intencionadamente inconstitucional por-
que como resolvió el TC en la STC 31/2010, el Estatuto de autonomía solamente es 
conforme con la Constitución en la medida en que sea interpretado en el sentido de que 
el carácter vehicular del castellano no es excluido. Interpretación que era obligatorio 
seguir por el Govern de la Generalitat al aprobar el Decreto Ley. Contrario sensu, 
al no haberlo hecho, la norma de desarrollo del Estatuto de Autonomía deviene in-
constitucional en virtud del principio jerarquía por haber partido de un entendimi-
ento de aquel previa y explícitamente declarada inconstitucional.
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Por todo lo anterior, 
Solicitamos al Consejo de Garantías Estatutarias dictamen sobre la adecuación 

del Decreto Ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a 
la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos 
de los centros educativos, a aquellos artículos señalados en la presente solicitud de 
dictamen a la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, espe-
cialmente en relación con los diferentes artículos que entendemos vulnerados de la 
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en especial sobre 
si solamente sería conforme a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía 
de Cataluña en la medida en que quepa interpretarlo en el sentido de que no impi-
de el eficaz ejercicio del derecho a recibir la enseñanza en castellano como lengua 
vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, según lo reiteradamente resuelto por el 
Tribunal Constitucional, entre otras en su STC 31/2010, así como lo resuelto ya por 
doctrina reiterada por el CGE en sus propios dictámenes.

Palacio del Parlamento, 1 de junio de 2022
Ignacio Garriga Vaz de Concicao, presidente GP Vox; Carlos Carrizosa Torres, 

presidente GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez, presidente portavoz G Mixto; Joan 
Garriga Doménech, Antonio Gallego Burgos, Isabel Lázaro Pina, Alberto Tarradas 
Paneque, Antonio R. López Gómez, Sergio Macián de Greef, Mónica Lora Cisquer, 
Andrés Bello Sanz, Manuel Jesús Acosta Elías, María Elisa García Fuster, Ignacio 
Martín Blanco, Matías Alonso Ruiz, Marina Bravo Sobrino, Joan García González, 
Anna Grau Arias, Lorena Roldán Suárez, diputats

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 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya corresponent 
al 2021
334-00053/13

PRESENTACIÓ: JESÚS M. BARRIENTOS PACHO, PRESIDENT DE TSJC

Reg. 61708 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Justícia: Mesa del Parlament, 

31.05.2022

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau posar a la vostra disposició la Memòria d’activitat dels òrgans judicials 

a Catalunya corresponent a l’any 2021.
El document recull les dades dels procediments, anàlisi de situació i les més ur-

gents necessitats tant de planta, com d’organització i de recursos humans, d’acord 
amb la previsió de l’article 152.9º de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Espero que aquesta Memòria, que mostra el treball i la situació de la Justícia a 
Catalunya, sigui del vostre interès.

Rebeu una cordial salutacio.

Barcelona, 26 de maig de 2022
Jesús Mª Barrientos Pacho, president del Tribunal Superior de Justícia de Ca-

talunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança 
del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al període 
del setembre al desembre del 2021
337-00016/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 61339 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 31.05.2022

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 

televisió i a la ràdio. Setembre-desembre del 2021 i l’Acord pel qual s’aprova, perquè 
en tingueu coneixement i als efectes oportuns. 

Cordialment,

Barcelona, 25 de maig de 2022
Xevi Xirgo i Teixidor, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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