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

3.10.13. Designació del síndic o síndica de greuges

Procediment per a elegir el síndic o síndica de greuges
281-00001/12

PROPOSTA DE CANDIDATA

Reg. 62372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 62372)

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 

179.1 del Reglament del Parlament i 8.1.a de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del 
Síndic de Greuges, proposen Esther Giménez-Salinas i Colomer perquè sigui pre-
sentada al Ple i elegida síndica de greuges.

Aquests grups parlamentaris consideren que compleix totes les condicions d’ele-
gibilitat i que no està afectada per cap causa d’incompatibilitat. A aquest efecte se 
n’adjunta el currículum.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; portaveus

N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució per a suprimir les subvencions, els ajuts i els 
contractes amb Plataforma per la Llengua
250-00670/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 61841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2022

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución para suprimir las subvenciones, ayudas 
y contratos con Plataforma per la Llengua, para que sea sustanciada ante la Comis-
sió de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La calidad democrática en Cataluña ha experimentado un retroceso en los úl-

timos cuarenta años, con episodios continuados de adoctrinamiento separatista e 
ideológico mediante el empleo del catalán como arma política identitaria.

En el Programa 2000, donde Jordi Pujol tramó su estrategia de nation building, 
se constataba la importancia de impulsar el sentimiento nacional catalán. La lengua 
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catalana tenía un papel preponderante en todo ello y debía expandirse en el ámbito 
educativo, académico, universitario, comercial, en medios de comunicación, en pro-
yección internacional, etcétera.

En los últimos años, la Generalitat ha empleado una política de imposición lin-
güística del catalán que ha contado con la encomiable ayuda de entidades enor-
memente subvencionadas como Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l’Esbarzer, 
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior con el 
número 618.171.

Plataforma per la Llengua –la autodenominada «ONG del catalán»– reclama la 
defensa de un modelo monolingüe catalán que arrincone el castellano, considerán-
dolo como una lengua extranjera y minorizada en Cataluña. Mediante campañas de 
presión como «La universitat, en català!» o la app «CatalApp» trata de imponer la 
preeminencia del catalán fomentando la delación de profesores universitarios, co-
mercios, bares, restaurantes y cines si los usuarios no son atendidos en catalán.

Además, entre las actividades de Plataforma per la Llengua que lleva a cabo 
para, eufemísticamente, promocionar el catalán como herramienta de cohesión so-
cial, está la de espiar el uso del catalán en las aulas y en los patios de las escuelas a 
través del «Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de 
Catalunya».

Recientemente, ha lanzado la campaña «A què jugues?» para exigir que los 
anuncios comerciales sobre juguetes se doblen en catalán. Asimismo, ha desarro-
llado una campaña de protesta ante la supuesta castellanización de TV3. Desde el 
mes de enero se puede visionar en TV3 la campaña «Emergència lingüística» don-
de, con tono victimista y de urgencia, se hace un llamamiento para la protección 
del catalán.

De acuerdo con el Registro de Ayudas y Subvenciones de Cataluña del Depar-
tamento de Economía y Hacienda, Plataforma per la Llengua ha recibido desde el 
año 2016 hasta el año 2021 un total de 1.969.090 € por parte de la Generalitat. Esto 
sin contar el resto de subvenciones que recibe por parte de otras entidades munici-
pales. Además, en los últimos cinco años la Generalitat ha suscrito contratos para la 
prestación de servicios de revisiones lingüísticas por un valor total de 25.321,11 €. 
A mayor abundamiento, los presupuestos de 2022 de la Generalitat consignan una 
partida de 135.000 € para esta entidad.

La última subvención que, a fecha 16 de mayo, consta como recibida por la enti-
dad fue la «Subvención excluida de concurrencia pública en el ámbito del fomento de 
la lengua catalana» con fecha 14 de diciembre de 2021 y ascendía a 404.000,00 €. Se 
concedió la subvención en la misma fecha en la que se produjo todo el escándalo de 
la familia de Canet de Mar, que solicitó el 25% del castellano, y donde Plataforma per 
la Llengua fue una de las entidades promotoras del acoso.

El centro de gravedad Plataforma per la Llengua no está en la promoción de una 
de las dos lenguas que componen el acervo cultural de Cataluña, respetando el cas-
tellano como lengua mayoritaria de Cataluña, sino en la progresiva implantación 
desde el poder de la Generalitat del catalán como herramienta de difusión de la 
ideología separatista, desnaturalizando el sentido que deben tener las lenguas como 
elementos de comunicación entre las personas y no de separación. El nacionalismo 
es sed de poder mitigada con autoengaño y Plataforma per la Llengua es una de esas 
entidades que lo promueven.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero: Suprimir cualquier ayuda con fondos públicos, contrato público o con-

signa presupuestaria que tenga como destinataria la entidad «Plataforma per la 
Llengua-Col·lectiu Esbarzers», ya que sus acciones han convertido a la lengua cata-
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lana en una herramienta de confrontación con el castellano con intereses políticos, 
tendencia antagónica a los fines propios de una asociación cultural.

Palacio del Parlamento, 27 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre els insults d’una col·laboradora de TV3 
en les xarxes socials
250-00671/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 61913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2022

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 Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución relativa a los insultos vertidos por la 
colaboradora de TV3, Sra. Pilar Carracelas, en las redes sociales, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado 20 de mayo, durante la comparecencia de enfermos de ELA en la Co-

misión de Salud, los portavoces de los grupos parlamentarios separatistas se nega-
ron a dirigirse en español al Sr. Antonio Luque, enfermo de ELA que comparecía 
ese día para hablar de las problemáticas que afrontan las víctimas de la enfermedad 
y sus familias.

Este hecho causó indignación en muchas personas, entre ellas uno de los compa-
recientes, el Sr. Jordi Sabaté Pons, al entender que la negativa a dirigirse en español 
a uno de los enfermos era una evidente falta de respeto. El Sr. Sabaté, conocido por 
su activismo en favor del cuidado de los enfermos de ELA y la investigación de la 
enfermedad, manifestó su indignación en su cuenta de Twitter por los hechos acae-
cidos en la Comisión de Salud.

En respuesta, la Sra. Pilar Carracelas, colaboradora habitual de programas de la 
CCMA, vertió graves insultos en redes sociales sobre el compareciente y especial-
mente sobre el Sr. Sabaté, entre los que se incluyen, por ejemplo, los siguientes co-
mentarios repletos de insultos, descalificaciones y palabras malsonantes: 

– «Jo demano que no siguis tan miserable de fer servir la teva malaltia, primer 
per imposar la teva llengua sobre la resta, després per blanquejar el feixisme de par-
tits com Falange i per acabar, per demanar que censurin el compte dels altres. Ets 
una vergonya per la gent amb ELA.»

– «Pobre home el del Parlament, doncs. Essent “defensat” per escòria com tu.»
– «Quin personatge més fastigós.»
– «Un xantatge de merda és. No es podia saber. Ets una vergonya tot tu.»
– «Ser fill teu ha de ser una maledicció.»
– «El dia que hi hagi cura per a l’ELA tu seguiràs condemnat, perquè ser un mi-

serable no en té, de cura.»
– «En comptes de tractar-lo com una persona intel·ligent i per tant capaç de ma-

nipular, deu preferir que el tractin de tonto.»
– «Fa servir la seva malaltia per justificar VOX i la Falange perquè a més de tenir 

ELA és un desgraciat i un miserable.»
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– «Que siguis escòria no té res a veure amb la teva malaltia. Té a veure amb la 
teva moral. De res, censor feixista.»

– «Deixa de fer-te la víctima i d’utilitzar la teva malaltia per tot el que no l’has 
d’utilitzar. Activisme per l’ELA, fas poc, només l’aprofites per censurar. Ets patètic.»

– «Patètic i mentider, a més. Aprenent de Torquemada.»
– «Escombraria de persona qui fa xantatge amb la seva malaltia. Això sí que és 

incurable.»
– «El que consideri que serveix o no un feixista com tu no li importa ni a la teva 

família, xato. Així estàs. Postdata: m’importa una merda qui fos. Això no és res per-
sonal com el que tu tens envers el món. No et confonguis.»

– «És escòria qui fa servir la seva malaltia per justificar el seu supremacisme 
merdós. Quina vergonya per a la resta de malalts.»

– «Aleshores fas canviar els altres del català al castellà només per supremacisme. 
Queda clar. Ser malalt d’ELA no et faculta per ser supremacista.»

Este lamentable suceso dista mucho de ser algo excepcional entre demasiados 
trabajadores y colaboradores de la cadena, que han convertido la agresividad verbal 
e ideológica en una actitud recurrente tanto en sus intervenciones radiotelevisivas 
como en sus comentarios por redes sociales. Durante años, la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales ha amparado a sus tertulianos y trabajadores invocando 
la libertad de expresión, y en muy pocas ocasiones se han tomado medidas contra 
profesionales que han convertido el insulto en su forma habitual de confrontar a sus 
rivales políticos. En el caso concreto de la Sra. Carracelas, conocida también por 
difundir expresiones insultante como «putíssima Espanya», acumula contratos con 
TV3 y Catalunya Ràdio desde 2015 para intervenir como tertuliana en varios pro-
gramas sin haber recibido ningún tipo de apercibimiento ni por parte de la dirección 
de la Corporación ni del Consejo Audiovisual.

Los profesionales, colaboradores y tertulianos de los medios de comunicación 
públicos deben guardar decoro en sus intervenciones y manifestaciones públicas, y 
mostrar el debido respeto por el resto de ciudadanos y actores políticos, puesto que 
prestan un servicio público a toda la ciudadanía. Esto es algo que contemplan per-
fectamente tanto la ley audiovisual como el Manual de Uso de la CCMA.

El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) dejó claro en el acuerdo 50/2019 que 
la CCMA debe «velar por el estricto respeto de lo que prevé el epígrafe 2.1.1.2.5 del 
Manual de uso y garantizar su cumplimiento por parte de todos los profesionales 
que prestan sus servicios en alguno de los formatos o género de la información, in-
dependientemente del tipo de relación contractual que los vincula con las empresas 
del grupo». Ese punto 2.1.1.2.5, que indica que los profesionales no pueden emitir 
mensajes o comentarios ofensivos o despectivos, ni siquiera en sus redes sociales 
personales, se expresa en los siguientes términos: 

«Los profesionales de la CCMA no pueden realizar manifestaciones públicas 
que comprometan la imparcialidad de nuestros medios. En el ámbito público no 
pueden: 

– adoptar posiciones en relación a debates políticos y sociales cuando, por el tra-
bajo que desarrollan, pueda quedar comprometida nuestra imparcialidad; 

– emitir mensajes o comentarios ofensivos o despectivos; 
– desacreditar a la CCMA o sus empresas; 
– revelar información confidencial de la empresa.
Nuestros profesionales cumplen estas normas cuando participan en blogs, re-

des sociales y otras formas de divulgación de contenidos, tanto bajo el paraguas de 
nuestros dominios como en espacios ajenos o personales. También cuando expresan 
su opinión en artículos periodísticos, tertulias o entrevistas en otros medios, entre 
otros.»

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Condenar públicamente los ataques e insultos vertidos hacia el Sr. Sa-

baté y el Sr. Luque por parte de la Sra. Pilar Carracelas.
Segundo. Instar a la dirección de la CCMA a rescindir cualquier relación con-

tractual con la Sra. Pilar Carracelas, en vista de su reiterado incumplimiento del 
punto 2.1.1.2.5 del Manual de Uso del Libro de Estilo de la CCMA, y a abstenerse 
de contratarla en adelante como tertuliana.

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Alberto Tarradas Paneque, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre uns habitatges socials de l’Incasòl a 
Manlleu
250-00672/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 61993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta 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 els 
habitatges socials de l’Incasòl a la Plaça de Llevant - Vilamuntà de Manlleu (Oso-
na), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Terri-
tori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2010 es van assignar els habitatges corresponents a tres promocions cons-

truïdes per l’Incasòl en solars cedits per l’Ajuntament de Manlleu entre el carrer Vi-
lamuntà i la Plaça de Llevant, i administrats per Adigsa per reallotjar a 64 famílies 
afectades per l’actuació de remodelació dels blocs de Can Garcia de Manlleu,

El 30 de desembre de 2009 es va recepcionar l’obra de les promoció de Vila-
muntà que consta de 56 habitatge i va tenir un cost de 4,81 MEUR per l’administra-
ció. Des del primer dia aquests habitatges socials han patit deficiències estructurals, 
que els veïns han vingut reclamant tant a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a 
l’Incasol com a l’Ajuntament de Manlleu la reparació de diverses problemàtiques 
(humitats estructurals, tancaments deficients, materials de poca qualitat, goteres, 
canaleres en mal estat, esfondraments als terrats, plaques fotovoltaiques que no han 
funcionat mai...).

No es tracta de problemes de manteniment dels propietaris de l’edifici, si no de 
problemes orginaris en la pròpia construcció que han derivat en una situació de de-
gradació de l’habitabilitat d’aquests habitatges i que perjudiquen la bona convivència 
de les comunitats de veïns.

Després de molts anys no es pot seguir tolerant aquesta situació que perjudica als 
veïns de la plaça de Llevant i el carrer Vilamuntà, ja que barris com aquest neces-
siten una atenció especial i que projectes com el reallotjament d’aquestes famílies 
de Can Garcia no es pot veure perjudicat per la inacció del Govern de la Generali-
tat i la manca de resposta diligent davant les reiterades peticions dels veïns i veïnes.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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1) Impulsar un peritatge/auditoria per relacionar les diverses deficiències que 
presenten els habitatges socials en el carrer Vilamuntà, carrer Indústria i Plaça de 
Llevant de Manlleu.

2) Exigir a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a l’Incasòl l’aprovació d’un 
pla de treball per resoldre definitivament les deficiències estructurals observades en 
aquestes promocions i destinar-hi els recursos necessaris fer les actuacions de repa-
ració i rehabilitació que siguin necessaris.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Proposta de resolució sobre les donacions per a l’adquisició 
d’aliments destinats a les persones en situació d’exclusió social
250-00673/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2022

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

Riba Colom, 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 les donacions per a l’adquisició d’aliments destinats 
a les persones en situació d’exclusió social, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
El dia 10 d’abril va entrar en vigor la disposició addicional tercera de la Ley 

7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circu-
lar, en la que: 

Se adiciona un nuevo apartado Cuatro al artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 
de diciembre, del Impuesto sobre el valor Añadido, con la siguiente redacción: 

«Cuatro. Se aplicará el tipo del 0 por ciento a las entregas de bienes reali-
zadas en concepto de donativos a las entidades sin fines lucrativos definidas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de Boletín Oficial del Estado legislación consolidada Página 
110 las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
siempre que se destinen por las mismas a los fines de interés general que desar-
rollen de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3, apartado 1º, de dicha Ley.»

Aquesta mesura, reclamada tant per les organitzacions no governamentals com 
per les organitzacions empresarials, suposa l’eliminació d’una important barrera per 
a la donació de productes ja suposa l’aplicació del 0% d’IVA sobre les donacions de 
productes a entitats sense ànim de lucre.

L’aplicació de l’IVA, tal com estava prevista fins ara en la legislació suposava un 
fre a la donació d’aquells productes (inclosos els aliments) que, per determinades 
raons, quedaven fora del circuit comercial i un obstacle per a minimitzar els 138 
milions de tones de residus que es generen actualment a Espanya i que suposen un 
4,3% del total d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI).

L’eliminació de l’IVA aplicat a les donacions d’aliments i productes no alimen-
tàries situa a Espanya en la mateixa senda de països de la Unió Europea com Bèl-
gica, França, Alemanya, Grècia, Hongria, Itàlia o Polònia, i suposa avançar en la 
reducció de la generació de residus i en la creació d’un model d’economia circular.
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La modificació evitarà que moltes empreses, especialment les de menor gran-
dària, hagin de renunciar a donar béns per resultar-los econòmicament onerós, ja 
que en la situació actual les donacions tributen un IVA que no es recupera poste-
riorment. D’aquesta manera, el nou context normatiu permetrà un increment de les 
donacions de productes i ofereix un model de fiscalitat incentivador, especialment 
en qüestions socials i mediambientals.

No obstant aquest canvi normatiu, amb efectes a l’exercici 2022, la Generalitat 
de Catalunya, en la mesura que disposa de la cessió del 50% de l’IVA, ha recaptat 
els darrers exercicis la part corresponent a la tributació en concepte de donació de 
productes, en concret: 

– Al 2020 es va recaptar l’equivalent a 7,8 milions d’euros, que amb un tipus mig 
d’IVA del 7% (entre el 4% i el 10% dels diferents tipus d’aliments) resulta una re-
captació de 546.000€ el 50% de la qual son 273.000€.

– Pel que fa al 2021 es van recaptar 3,6 milions, que equival a 254.500€ d’IVA, el 
50% dels quals son 127.000€.

En aquest sentit, aquest grup parlamentari considera escaient, en la línia del que 
representa la nova norma fiscal, poder revertir els ingressos corresponents a la re-
captació per l’IVA de 2020 i 2021 en concepte de donacions a l’objecte i finalitat de 
les mateixes.

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 destinar, al llarg de exercici 2022, 

l’import equivalent al recaptat en concepte del 50% de l’IVA cedit a la Generali-
tat en els exercicis 2020 i 2021, és a dir, 273.000 € i 127.000 € respectivament, en 
concepte de donacions a l’adquisició d’aliments destinats a les persones en situació 
d’exclusió social a través de les entitats del tercer sector que gestionen a Catalunya 
les donacions d’aliments.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Jordi 

Riba Colom, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la reducció del consum energètic dels 
centres educatius
250-00674/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Silvia Pane-

que Sureda, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per la reducció del consum energètic dels centres educa-
tius, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Climàtica, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
L’emergència climàtica, conjuntament amb la crisi energètica dels últims mesos, 

agreujada per la guerra d’invasió d’Ucraïna per part del govern de Putin, està tenint 
una forta incidència en l’economia i per extensió entre la ciutadania, fent més neces-
sari que mai accelerar la implantació del nou model energètic renovable.
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Les directives europees d’energia i la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, entre 
d’altres normatives, defineixen les dues línies principals per impulsar la Transició 
energètica renovable: l’estalvi i l’eficiència energètica i la implantació de renovables 
distribuïdes.

L’any 2019 l’Institut Català d’Energia va elaborar el document «Prospectiva 
energètica de Catalunya horitzó 2050 i transició energètica de Catalunya», que fa 
una clara aposta per l’estalvi i l’eficiència energètica amb sistemes de gestió i trans-
formació de l’energia.

Recentment, la comunitat científica està investigant com els sistemes dels edi-
ficis poden proporcionar flexibilitat energètica al sistema, mitjançant la utilització 
d’algoritmes i sistemes intel·ligents de control avançat per a sistemes de calefacció, 
refrigeració i ACS.

Fa poques setmanes el Govern de Catalunya anunciava l’estratègia d’impuls 
d’energies renovables que es marca com a objectiu fins el 2030 multiplicar per 10 
l’energia procedent de plaques fotovoltaiques en sostre.

Creiem que per fer realitat els plans d’eficiència energètica i d’instal·lacions de 
renovables en edificis per a autoconsum, l’administració de la Generalitat i els ens 
locals han de ser els exemples i models a seguir per a la ciutadania. Per això, la Ge-
neralitat s’ha de comprometre a ser una administració on tots els seus edificis siguin 
de consum energètic quasi zero abans de 2030. Actualment, a Catalunya hi ha 1.131 
centres educatius de secundària, 3.941 centres d’educació infantil o primària, 187 
centres d’educació d’adults, 250 centres d’educació musical, 64 de dansa, 45 centres 
d’ensenyament d’idiomes i 45 més d’esports, 50 espais de formació de disseny i 12 
espais educatius d’altres disciplines. En total sumen 5.725 edificis o equipaments 
educatius susceptibles de rehabilitar energèticament i d’incorporar energies renova-
bles, en especial la fotovoltaica.

Actualment a Catalunya ens acostem als 1.000 centres educatius amb el distintiu 
d’escola verda, que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar ac-
cions educatives amb la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors 
de la sostenibilitat.

Tant per l’estratègia de promoció de fotovoltaica en sostre, per assolir els objec-
tius 2030 a Catalunya, com per la llarga tradició i conveniència d’incorporar els va-
lors de sostenibilitat als espais educatius, com per la disponibilitat de sostre en els 
diferents equipaments educatius de Catalunya, és del tot necessari impulsar plans 
i programes d’acció per implantar la Transició energètica i, a la vegada, reduir la 
despesa energètica. Aquests plans han de finançar la implantació de mesures d’efi-
ciència energètica i la instal·lació d’equips fotovoltaics per generar i autoconsumir 
aquesta energia.

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. Executar un programa que generalitzi les auditories energètiques a tots els 

centres educatius de Catalunya, per tenir la informació sobre els consums, i propo-
si mesures d’estalvi i eficiència energètica i determini la capacitat fotovoltaica en 
sostre.

2. Incloure en els pressupostos de la Generalitat, fins al 2030, una partida amb 
dotació pressupostària suficient per fer convocatòries d’ajuts pels ens locals amb 
l’objectiu de fer instal·lacions fotovoltaiques als equipaments educatius.
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3. Dissenyar i executar un Pla d’eficiència energètica i d’instal·lacions fotovoltai-
ques per autoconsum en tots els centres educatius de secundària, que es podrà finan-
çar parcialment amb els estalvis de la factura de consum energètic.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Silvia Paneque Sureda, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la senyalització del Pont d’Esplugues 
per part del Memorial Democràtic
250-00675/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Rocio Garcia 

Pérez, diputada, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la senyalització del 
Pont d’Esplugues pel Memorial Democràtic, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant les fases finals de l’ofensiva de l’exèrcit franquista sobre Catalunya, al 

gener de 1939, la capacitat de les forces republicanes d’establir punts i línies de re-
sistència a l’avanç de les tropes franquistes es va anar degradant progressivament, 
atès el desgast que havia suposat la cruenta batalla de l’Ebre.

Davant una feble oposició, durant els dies 25 i 26 de gener de 1939 les tropes 
franquistes van prendre diverses poblacions del Baix Llobregat, al marge esquerre 
del Llobregat i la posició dominant de Sant Pere Màrtir, a les portes de Barcelona.

El darrer episodi de resistència republicana organitzada, abans de la caiguda de 
Barcelona, es va produir al Pont d’Esplugues. L’intent de guanyar temps i frenar la 
imminent entrada de les tropes franquistes a la capital de Catalunya tenia un clar 
objectiu: permetre l’evacuació de tantes persones susceptibles de patir la repressió 
franquista com fos possible, i traslladar o destruir la documentació oficial que fos 
susceptible de comprometre la continuïtat de la resistència republicana.

Els combats entre les escasses tropes republicanes que defensaven el Pont d’Es-
plugues i part de l’avantguarda franquista que avançava sobre Barcelona es va des-
envolupar de manera desfavorable pels defensors des de l’inici, ja que van ser en-
voltats per tropes procedents dels diferents eixos d’avanç franquista. Després d’unes 
hores de combats, finalment les tropes franquistes, reforçades per blindats proce-
dents de Cornellà i Sant Joan Despí, van evitar la voladura del pont i van poder 
continuar, ja sense fer front a cap resistència organitzada, fins a ocupar la ciutat de 
Barcelona el mateix 26 de gener de 1939.

Entre els defensors republicans del Pont d’Esplugues es trobava en Lluís Martí 
Bielsa, més tard secretari de l’Associació Catalana d’Ex-presos Polítics del Fran-
quisme, Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona i Creu de Sant Jordi. L’enfrontament 
del Pont d’Esplugues es va saldar amb 15 morts dels dos bàndols més una víctima 
civil.

El Pont d’Esplugues no compta, avui, amb cap plafó informatiu que faci referèn-
cia a aquests fets històrics i permeti als vianants o visitants interessats en la història 
conèixer-los, malgrat el seu interès per la història local i del país.
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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 instal·lar, mitjançant la Direcció 

General de Memòria Democràtica i en col·laboració amb l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, al Pont d’Esplugues, un plafó informatiu del Memorial Democràtic, 
relatiu als combats que hi van tenir lloc el 26 de gener de 1939.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Rocio Garcia Pérez, Fer-

ran Pedret i Santos; diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el torn d’ofici penitenciari
250-00676/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2022

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 el torn d’ofici penitenciari, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya hi ha 14 centres penitenciaris situats arreu de Catalunya, amb una 

població penitenciària que és d’unes 11.000 persones.
Per altra banda, a Catalunya hi ha 14 col·legis de l’advocacia que presten els ser-

veis de torn d’ofici, serveis d’orientació jurídica i assistència lletrada.
Tot i això, la prestació dels diferents torns no es fa de forma homogènia en tots 

els col·legis de l’advocacia. En molts d’ells, tot i tenir en el seu àmbit territorial ubi-
cat un centre penitenciari, no disposen de servei d’orientació jurídica penitenciari 
ni de torn d’ofici penitenciari, amb el perjudici que, al dret de defensa, suposa als 
interns i internes del centre penitenciari.

Així doncs, es fa necessari l’establiment en les instal·lacions dels centres peniten-
ciaris d’aquest servei d’orientació penitenciària per tal de donar assessorament als 
interns de les presons, no tan sols per a l’execució de la pena, sinó també per totes 
aquelles accions derivades d’aquestes i que tenen incidència en l’intern (com matè-
ries civils, laborals, seguretat social, estrangeria...) sempre que siguin conseqüència 
de la situació de privació de llibertat

L’any 2021, es van destinar 48 milions d’euros que es desglossen en 34.302.522 
(71% del cost total) en torn ofici, uns 9,5 milions (21%) en assistència lletrada a de-
tinguts, uns 1,5 milions en violència de gènere (3%) i 2,3 milions d’euros (5%) en 
infraestructura del servei.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear un Servei d’Orientació Penitenciària a tots els col·legis de l’advocacia de 

Catalunya que en l’actualitat no en tenen cap d’establert.
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2. Crear el torn d’ofici de dret penitenciari en tots els col·legis de l’advocacia de 
Catalunya que en l’actualitat no en tenen cap d’establert.

3. Dotar de recursos econòmics suficients als col·legis de l’advocacia per fer front 
a l’increment de despesa que la implementació d’aquests serveis els ocasionarà.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Oscar Aparicio Pedrosa, 

diputats, GP PSC-Units

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

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu als contractes adjudicats per la 
Generalitat o qualsevol dels seus ens dependents a l’empresa CPB 
Serveis de Salut Mental del 2019 ençà
253-00009/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 62860 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 07.06.2022

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

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artículo 190.1 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la Propuesta de resolución de encargo a la Sindicatura de Comptes 
de la elaboración de un informe de fiscalización relativo a los contratos adjudicados 
por la Generalidad de Cataluña o por cualquiera de sus departamentos o adminis-
traciones a la empresa CPB Serveis de Salud Mental con el CIF A08661977 de los 
años de ejercicio de 2019, 2020, 2021 y del 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2022, 
para que sea substanciada ante la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Exposición de motivos
Por posible motivo de conflicto de intereses entre la empresa CPB Serveis de Sa-

lut Mental bajo la dirección médica de Joan Vegué, actual director de Salud Mental 
de la Generalidad de Cataluña.

Por todo lo expuesto, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la si-
guiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña, de acuerdo con lo que dispone el artículo 190.1 del 

Reglamento, encarga a la Sindicatura de Comptes que elabore un informe de fisca-
lización relativo a Solicitamos una auditoría por la Sindicatura de Cuentas de los 
contratos adjudicados por la Generalidad de Cataluña o por cualquiera de sus de-
partamentos o administraciones a la empresa CPB Serveis de Salud Mental con el 
CIF A08661977 de los años de ejercicio de 2019, 2020, 2021 y del 1 de enero hasta 
el 31 de mayo de 2022.

Palacio del Parlamento, 3 de junio de 2022
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta GP VOX
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.06.2022 al 22.06.2022).
Finiment del termini: 23.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2022.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la combinació 
energètica
302-00154/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 63392 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.06.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES 

I UNITS PER AVANÇAR (REG. 63392)

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

Romero Llano, portavoz del Grup Parlamentari Socialistes-Units per Avançar, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 161.5 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la transacción siguiente a las enmiendas presentadas a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la combinació energètica (tram. 302-00154/13).

Enmienda transaccional 1
GP de Ciutadans
De modificación del punto 2 c

2c. Elaborar y presentar en sede parlamentaria, en el plazo máximo de seis me-
ses, un estudio detallado de las necesidades de inversión y de los planes de reindus-
trialización y de diversificación económica que permitan garantizar un desarrollo 
socioeconómico de las comarcas del sur de Tarragona, con el objetivo de anticipar-
se al impacto de la desnuclearización generando nuevas oportunidades laborales 
que compensen la pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos que se pue-
den perder por el cierre de las centrales de Ascó I y II y de Vandellós II, y permitan 
recuperar y mantener esos más de dos mil puestos de trabajo en unas condiciones 
económicas y contractuales similares a los asociados a la industria nuclear. Esta 
nueva actividad industrial y de diversificación económica de alto valor añadido, 
garantizará también la disponibilidad de recursos económicos a los ayuntamientos 
afectados por el cierre nuclear.

Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2022
Ignacio Martín Blanco, GP Cs; Alicia Romero Llano, GP PSC-Units; portavoces
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els recursos 
previstos per a la temporada d’estiu
302-00155/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 63394 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.06.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 63394)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre els recursos previstos per a la temporada d’estiu 
(tram. 302-00155/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 8

8. Elaborar una guia de recomanacions basada en les mesures de les platges i 
llocs de bany, informades favorablement a la Comissió de Protecció Civil de Cata-
lunya.

Esmena transaccional 2
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 12

12. Impulsar debats amb els agents socials en el marc del Consell de Relacions 
Laborals, tot encoratjant les parts a continuar amb l’esforç realitzat per a la millo-
ra de la negociació col·lectiva, especialment en aquells àmbits sense cobertura de 
conveni col·lectiu.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació d’una 
empresa farmacèutica pública
302-00158/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 63426 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.06.2022

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

CICLE PER GUANYAR,  GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 63426)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup 
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Parlamentari d’Esquerra Republicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presentades 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació d’una empresa 
farmacèutica pública (tram. 302-00158/13).

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

1. Dur a terme un informe, en el termini d’un any, sobre la producció i consum 
de medicaments a Catalunya per tal de determinar, com a mínim, les següents qües-
tions: 

Esmena transaccional 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 8

8. Instar al Govern de l’estat a apostar pel sistema unidosis com a forma de dosi-
ficació prioritària, per tal de primar l’estalvi de recursos i per fer més fàcil la presa 
de medicaments pel pacient en contraposició al sistema de dosificació actual, el qual 
promou el malbaratament de recursos. I aquest any 2022 començar a impulsar po-
lítiques de racionalització de la despesa farmacèutica, que promoguin l’ús racional 
del medicament i desplegar normativa executiva en matèria d’ordenació farmacèu-
tica que ajudi a fer-ho possible.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mòni-

ca Sales de la Cruz; GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de les 
polítiques feministes del Departament d’Igualtat i Feminismes
302-00159/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 63425; 63429; 63430; 63431; 63432 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 09.06.2022

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

PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 63425)

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu 
adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les 
esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
balanç de les polítiques feministes del Departament d’Igualtat i Feminismes (tram. 
302-00159/13).
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Esmena transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En 
Comú Podem
De modificació del punt 2

2. Abans de dos mesos, dotar el Departament d’Igualtat i Feminismes, concre-
tament la Secretaria de Feminismes i les direccions generals que la componen, dels 
recursos necessaris per a desplegar les polítiques de prevenció, abordatge, segui-
ment i recuperació de les dones i persones LGBTI que pateixen qualsevol expressió 
de violència masclista o discriminació per raó de gènere. Això inclou tant la dotació 
de llocs de treball adients i especialitzats a les direccions generals, com a la pro-
visió de serveis generals i direcció de serveis. El Govern ha de garantir que el De-
partament d’Igualtat i Feminismes tindrà prou efectius per poder desenvolupar les 
accions i programes que ha planificat i compromès al Pla de Govern amb garanties.

Esmena transaccional 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En 
Comú Podem
De modificació al punt 3

3. Reconèixer el paper primordial dels municipis en el desplegament de les polí-
tiques per l’equitat de gènere en tant que administracions de proximitat amb la po-
blació. Per a aquest efecte,

a. En dos mesos, concretar la signatura dels contractes programa del Departa-
ment d’Igualtat i Feminismes amb els ajuntaments i consells comarcals, com a marc 
de col·laboració i finançament dels serveis i les polítiques públiques en matèria de 
drets de les dones i persones LGBTI, per tal de garantir als ens locals autonomia, 
estabilitat i planificació en l’execució de les polítiques d’igualtat i feminismes, amb 
previsions d’accions i recursos per períodes quadriennals.

Esmena transaccional 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En 
Comú Podem
De modificació del punt 5

5. Presentar, en el termini de 3 mesos i consensuat amb el món local, el nou 
model dels Serveis d’Informació i Assessorament a les Dones (SIAD) i del Servei 
d’Atenció Integral LGBTI (SAI) tot garantint la coordinació de la Xarxa de SIADs i 
SAIs i l’equitat territorial i augmentant les partides pressupostàries per poder dotar 
als serveis de les figures professionals que en formen part i donar una atenció ade-
quada a totes les dones i persones LGTBI.

Esmena transaccional 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En 
Comú Podem
De modificació del punt 10

10. Presentar, en el termini de tres mesos, les accions per garantir el dret a 
l’avortament en el sistema públic de salut a tot el territori, dotant-lo de recursos per 
a practicar avortaments farmacològics i quirúrgics, de manera que es garanteixi a 
totes les dones i persones gestants el dret a decidir de manera informada sobre les 
tècniques més adequades per la interrupció voluntària de l’embaràs, a partir de cri-
teris clínics i no de tipus pressupostari.

Esmena transaccional 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En 
Comú Podem
De modificació del punt 12

12. Abans d’acabar l’any, implementar els recursos necessaris per garantir una 
atenció psicosocial i sanitària continuada i sense temps d’espera dels trastorns de la 
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conducta alimentària a tot el territori per tal d’abordar l’alta incidència d’aquestes 
malalties entre la població, especialment entre noies i persones LGBTI adolescents 
i joves, motivada sobretot per la pressió estètica a la qual les joves estan sotmeses, 
així com a revisar i reforçar els protocols de coordinació amb les escoles, instituts i 
tots els serveis sanitaris i de salut mental per millorar la detecció precoç i garantir 
una intervenció des de l’inici dels símptomes.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG; Susanna Segovia Sánchez, 

portaveu adjunta GP ECP

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 

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

PODEM (REG. 63429)

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

na, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu 
adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les 
esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
balanç de les polítiques feministes del Departament d’Igualtat i Feminismes (tram. 
302-00159/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 9

9. Després de l’aprovació del Protocol Marc d’abordatge de les violències mas-
clistes, actualitzar el protocol de casos de matrimonis forçats i assegurar que es des-
tinen els recursos necessaris per desplegar-ho completament i millorar la capacitat 
de detecció i intervenció davant aquest àmbit de la violència masclista, així com 
millorar els mecanismes de coordinació i resposta dels diferents Departaments. Fer 
el mateix en els casos de mutilació genital femenina i trata amb fins d’explotació se-
xual i laboral des d’una perspectiva interseccional.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG; portaveus. Susanna Segovia Sánchez, portaveu ad-
junta GP ECP

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 63430)

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, 
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la 
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interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques feministes del Departament 
d’Igualtat i Feminismes (tram. 302-00159/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 3 b 

3 b. Incrementar el finançament dels contractes programa per garantir un abor-
datge integral de les violències masclistes, especialment per cobrir les actuacions 
d’urgència donada la manca de places i recursos d’atenció a les dones i els seus fills 
i filles. Alhora, avançar en el finançament per les agents d’igualtat i programes femi-
nistes en l’àmbit local garantint que els recursos que arribin també dels fons estatals 
i europeus es destinen a projectes consolidables

Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 4 b x

4.b.x. Desenvolupar subvencions nominatives pels casos d’entitats amb experièn-
cia i solvència contrastada en l’atenció a les víctimes de violència masclista amb re-
cursos públics, quan no hi hagi concurrència pública.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; portaveus. 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

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

(REG. 63431)

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, 
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques feministes del Departament 
d’Igualtat i Feminismes (tram. 302-00159/13).

Esmena transaccional 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 13

13. Presentar el model d’abordatge de les violències sexuals en el termini de tres 
mesos i garantir que els recursos procedents del Ministeri d’Igualtat per als centres 
de crisi, són destinats als serveis creats territorialment per l’atenció de persones víc-
times de les violències sexuals.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; portaveus. 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

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

CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 63432)

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu 
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adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les 
esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
balanç de les polítiques feministes del Departament d’Igualtat i Feminismes (tram. 
302-00159/13).

Esmena transaccional 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En 
Comú Podem
De modificació del punt 5 bis

5 bis. Desenvolupar, en el termini de 6 mesos i consensuat amb el mon local, el 
desplegament territorial de la Xarxa d’agents d’acollida, seguint el model del Servei 
d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) de Barcelona, com a ser-
veis especialitzats en mobilitat internacional per oferir informació i assessorament 
sobre immigració, refugi, emigració i retorn voluntari, amb especial cura de la for-
mació i sensibilització del personal d’atenció del servei per garantir: 

a. El reconeixement de la lluita dels drets de les dones i persones sexe-gènere 
dissidents migrades, les seves experiències, problemàtiques i denúncies als diferents 
territoris del món, especialment aquells on hi ha persecució, discriminació, manca 
de reconeixement de drets bàsics com la vida, la salut i la integritat.

b. El reconeixement de les diferents formes de concebre l’orientació sexual, la 
identitat de gènere i/o l’expressió de gènere de les dones i persones sexe-gènere dis-
sidents migrants, refugiades i/o racialitzades; tenint una atenció especial amb les se-
ves trajectòries, vivències, creences i altres eixos que els travessen per tal d’impulsar 
programes d’atenció d’acord amb les seves realitats i necessitats en temes com ara 
la migració i el refugi.

Esmena transaccional 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En 
Comú Podem
De modificació del punt 10 bis

10 bis. Desenvolupar, en el termini de 6 mesos i consensuat amb el Departament 
de Salut, la planificació del desplegament territorial del servei Trànsit, mitjançant 
equips professionals referents que donin suport a totes les Àrees Bàsiques de Salut 
(ABSs) per garantir la universalitat i proximitat de l’atenció a la salut de les perso-
nes trans.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG; Susanna Segovia Sánchez, 

portaveu adjunta GP ECP
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

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 VOX

Reg. 62595 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.06.2022

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

de acuerdo con lo que establece el artículo 67 del Reglamento del Parlamento, co-
munica que el diputado Manuel Jesús Acosta Elías ha sido designado miembro de la 
Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església.

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

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de 
Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per 
part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru
407-00002/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-NCG; GP JXCAT

Reg. 61887; 62574 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.06.2022

Reg. 61887

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 67 
del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Montserrat Vinyets Pagès 
i Xavier Pellicer Pareja han estat designats membres de la Comissió d’Investigació 
sobre l’espionatge de representants polítics, activistes, periodistes i llurs familiars 
per part del Regne d’Espanya amb els programes Pegasus i Candiru.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Reg. 62574

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 67 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que els diputats Albert Batet i Canadell i Josep Rius i Alcaraz han estat designats 
membres de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, 
Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Pro-
grames Pegasus i Candiru.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 182/XIV, sobre l’atenció 
educativa als alumnes que pateixen malalties prolongades
290-00149/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 61946 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.06.2022

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 182/XIV, so-
bre l’atenció educativa als alumnes que pateixen malalties prolongades (tram. 290-
00149/13), us informo del següent:

La normativa vigent d’atenció educativa domiciliària és la Resolució EDU/3699/2007, 
de 5 de desembre, per la qual s’aproven les instruccions per establir el procediment 
per tal que l’alumnat que pateixi malalties prolongades pugui rebre atenció educativa 
domiciliària per part de professorat del Departament d’Educació. Aquesta resolució 
estableix la seva aplicació a l’alumnat que cursa ensenyament bàsic.

Excepcionalment, en els cas d’infants menors de 6 anys que pateixen una malal-
tia de llarga durada, es demana des del Servei Territorial del Departament d’Educa-
ció o des del Consorci d’Educació de Barcelona una autorització especial i, atenent 
sempre a l’interès superior de l’infant en cada cas i en base als nous criteris d’aten-
ció educativa domiciliària que s’estan treballant en una nova resolució, s’autoritza 
aquest servei per als infants de segon cicle d’educació infantil.

Barcelona, 30 de maig de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 186/XIV relativa a l’Informe 
de fiscalització 24/2020, sobre la línia 9 del metro, en compliment de 
la Resolució 511/XI del Parlament
290-00152/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62797 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.06.2022

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 186/XIV relativa a 
l’Informe de fiscalització 24/2020, sobre la línia 9 del metro, en compliment de la 
Resolució 511/XI del Parlament (tram. 290-00152/13), us informo del següent:

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de la Vice-
presidència i de Polítiques Digitals i Territori, ha donat trasllat de l’Informe de fisca-
lització 24/2020 sobre la línia 9 del metro, a les empreses públiques Infraestructures 
de la Generalitat de Catalunya S.A.U. i Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 
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(Ifercat) per tal que segueixin les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’Informe 24/2020.

Barcelona, 2 de juny de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Control del compliment de la Resolució 197/XIV, sobre la creació del 
Conservatori del Litoral de Catalunya
290-00160/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62255 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.06.2022

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 als apartats a) i c) de la Resolució 
197/XIV, sobre la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya (tram. 290-
00160/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del 
Litoral ha organitzat dues sessions de participació prèvia que tindran lloc durant el 
mes de juny: una al litoral gironí i l’altra al tarragoní.

Així mateix, s’ha contactat, amb la Direcció General de Participació, Processos 
Electorals i Qualitat Democràtica, l’empresa «Raons Públiques SCCL» per al dis-
seny i la gestió del procés participatiu. La Direcció General de Polítiques Ambien-
tals i Medi Natural també col·laborarà vista l’estreta relació d’aquest projecte amb el 
de la posada en marxa de l’Agència de la Natura de Catalunya. També, s’ha compar-
tit el plantejament amb les principals entitats impulsores del projecte i es farà una 
segona reunió de treball abans de tancar el disseny de les sessions.

L’objectiu de les sessions serà el següent:
– Detectar el coneixement i informació existent en relació al litoral.
– Detectar expectatives, analitzar-ne la factibilitat i utilitat i consensuar, tant 

com sigui possible, l’abast del Pla pel que fa als continguts.
– Compartir procediment i calendari previst i generar un espai de coneixença, 

confiança i col·laboració.
En relació amb el punt c), els pressupostos de 2022 no van preveure una partida 

nominal per a la creació i desplegament del Conservatori del Litoral de Catalunya 
perquè durant 2022 no s’haurà de fer cap despesa en aquest sentit. Es preveu fer l’as-
signació de les funcions de conservatori a un ens afí mitjançant la consignació en els 
seus estatuts i utilitzar personal ja existent per al desplegament de les funcions, per 
la qual cosa, no hi haurà increment de la despesa en aquest concepte.

Pel que fa al règim transitori per actuacions de restauració en el litoral i la pos-
sible compra pública de sòl, per enguany es compta amb recursos provinents dels 
fons de recuperació del Ministeri de Transició Ecològica i del Fons del Patrimoni 
Natural, ambdós gestionats pel Departament d’Acció Climàtica.

Barcelona, 31 de maig de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori
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Control del compliment de la Resolució 199/XIV, sobre l’avaluació del 
Pla territorial metropolità de Barcelona
290-00162/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62256 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.06.2022

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 199/XIV, sobre 
l’avaluació del Pla territorial metropolità de Barcelona (tram. 290-00162/13), us in-
formo del següent:

El passat 31 de gener va tenir lloc la sessió de la Comissió d’Ordenació Territo-
rial Metropolitana de Barcelona, el punt primer de l’ordre del dia de la sessió va ser 
«Donar compte de la integració del Pla Territorial Parcial Metropolità de Barcelona 
a l’activitat urbanística i de planificació en el període 2010-2021».

La propera sessió d’aquest Comissió es preveu celebrar el mes de juliol vinent i 
un dels punts de l’ordre del dia, en el qual la Direcció General d’Ordenació del Ter-
ritori i Urbanisme ja està treballant, és l’avaluació del Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona.

Barcelona, 31 de maig de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Control del compliment de la Resolució 200/XIV, sobre la qualitat de 
l’aire
290-00163/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62847 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.06.2022

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 200/XIV, sobre la 
qualitat de l’aire (tram. 290-00163/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat c) és necessari apuntar que en aquests moments tots els 
contaminants que s’han de mesurar en continu d’acord amb la normativa existent ja 
s’estan mesurant d’aquesta forma. I, pel que fa a l’accés a aquesta informació, des 
de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC) s’està 
treballant en la millora de les eines que han de facilitar la comunicació de les dades 
i la consulta pública.

Pel que fa a l’apartat d), per assolir un major equilibri territorial amb l’ampliació 
de la distribució de les estacions de control atmosfèric actuals, actualment ja s’estan 
desenvolupant els tràmits de contractació necessaris per a l’adquisició de nou equi-
pament.

Referent a l’apartat e) s’està treballant intensament amb el Barcelona Supercom-
puting Center (BSC) amb l’objectiu de millorar el sistema de pronòstic existent. 
Concretament s’estan dedicant esforços en la millora de l’inventari d’emissions que 
conté el model.

Amb relació a l’apartat f), en data 24 de maig de 2022 va sortir publicada la 
convocatòria de subvencions per valor de 6 M€ per a la implementació de la Zona 
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de Baixes Emissions (ZBE) en municipis de més de 20.000 habitants. Així mateix, 
el dia 27 de 2022 de maig es va celebrar una jornada tècnica i informativa per als 
ajuntaments que es poden acollir als esmentats ajuts, on van tractar-se qüestions ju-
rídiques relacionades amb les ZBE i es van facilitar elements de suport a la imple-
mentació.

Pel que fa a l’apartat g), el 17 de maig de 2022 es va signar l’Acord de col·labo-
ració entre la DGQACC i el Servei Català de Trànsit (SCT) per a l’aprovació d’ac-
tuacions en cas d’avís preventiu o d’episodi ambiental de contaminació per reduir 
les emissions de diòxid de nitrogen i/o partícules PM10. L’objectiu d’aquest acord 
és determinar les actuacions que corresponen a la DGQACC i al SCT quan la pri-
mera realitzi un avís preventiu de contaminació o declari un episodi ambiental de 
contaminació, d’acord amb el procediment, els supòsits i en els municipis declarats 
com a zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric determinats als diferents 
annexos de l’Acord.

En cas d’avís preventiu per contaminació o de declaració d’episodi ambiental de 
contaminació, el SCT haurà de dur a terme les actuacions següents, en funció de 
l’escenari activat:

– Escenari 1: Avís preventiu de contaminació per NO2/PM10.
Quan s’activi l’avís preventiu de contaminació per NO2 i/o PM10, emetrà, mit-

jançant els panells de les vies, els missatges següents (o coordinarà amb els titulars 
de les vies afectades en el cas de panells de missatges variables que no són del Ser-
vei Català de Trànsit):

«Previsió alt nivell contaminació»
«Evita l’ús del cotxe o comparteix»

– Escenari 2: Declaració d’episodi ambiental de contaminació per NO2/PM10.
Quan s’activi un episodi ambiental de contaminació per NO2 i/o PM10, les ac-

tuacions que portarà a terme seran establir un límit màxim de velocitat i emetre 
missatges als panells informatius de les vies:

– Zona sense velocitat variable: La velocitat de 120 km/h i 100 km/h es recoma-
na a 80 km/h

Missatges: «Alt nivell contaminació»
«Velocitat recomanada 80»
– Zona amb velocitat variable: La velocitat de 120 km/h i 100 km/h es redueix 

a 80 km/h
Panells velocitat variable: la velocitat de 120 km/h i 100 km/h es limita a 80 km/h

Finalment, referent a l’apartat h), l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASP-
CAT) ha avançat en la disposició d’informació per a la ciutadania, mitjançant el 
seu portal web i el web de Canal salut, relacionada amb els efectes sobre la salut 
dels principals contaminants de l’aire i unes recomanacions per reduir l’exposició a 
aquests compostos. S’indiquen unes mesures de caràcter general relacionades amb 
l’activitat física, l’àmbit domèstic i la mobilitat, així com també es faciliten unes re-
comanacions concretes en cas de superació de determinats nivells de contaminació. 
Així mateix, s’identifiquen els grups de persones més vulnerables als efectes dels 
contaminants atmosfèrics i es diferencien unes recomanacions per aquests grups de 
població.

També es treballa en el seguiment bibliogràfic de la informació científica dispo-
nible sobre els riscos dels diferents contaminants sobre la salut, i en la cerca de ni-
vells de referència per a l’exposició a compostos actualment no regulats que poden 
estar presents en algunes àrees de Catalunya, com àrees d’influència d’activitats in-
dustrials. Tanmateix, des de l’ASPCAT s’és conscient de la necessitat de seguir am-
pliant les accions en aquest àmbit, el qual és de gran complexitat a causa de l’elevat 
nombre de compostos a valorar i de la seva variabilitat al llarg del temps.
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Pel que fa a la valoració dels impactes de la contaminació atmosfèrica sobre la 
salut, cal avançar en l’estudi d’indicadors que permetin conèixer l’estat de situació a 
Catalunya, la seva evolució i ésser útil per avaluar la repercussió de les mesures que 
s’implantin per reduir la contaminació. Per exemple, mitjançant estudis de càrrega 
de morbiditat associada a la contaminació atmosfèrica i dels anys de vida ajustats 
per discapacitat (AVAD) relacionats amb la contaminació atmosfèrica ambiental a 
Catalunya. En aquest sentit, properament s’iniciarà un estudi sobre l’impacte en la 
salut dels principals contaminants de l’aire a Catalunya.

Així, amb la millora de recursos disponibles es pot millorar l’avaluació del risc 
per a la salut de la contaminació de l’aire, la valoració dels impactes sobre la salut i 
l’establiment de mesures per reduir l’exposició de la població.

Barcelona, 2 de juny de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Resolució 202/XIV, sobre les emissions 
odoríferes
290-00165/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62848 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.06.2022

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 202/XIV, sobre les 
emissions odoríferes (tram. 290-00165/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat b), les competències per prevenir i controlar la conta-
minació odorífera és municipal. Això no obstant, atesa la complexitat d’aquest ti-
pus de contaminació, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
dona suport tècnic als ajuntaments que ho sol·liciten. Addicionalment, a la web del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a l’àmbit «Atmosfe-
ra» i a l’apartat «Contaminació odorífera» es troba informació sobre com avaluar la 
contaminació odorífera i com prevenir-la. En aquest sentit poden trobar-s’hi guies 
de mesures preventives i correctives per sectors, i també referències a les millors 
tècniques disponibles.

Barcelona, 2 de juny de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Resolució 205/XIV, relativa a l’Informe 
de fiscalització 11/2021, sobre Aeroports Públics de Catalunya, 
corresponent a l’exercici del 2018
290-00168/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62257 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.06.2022

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 205/XIV, relativa a 
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l’Informe de fiscalització 11/2021, sobre Aeroports Públics de Catalunya, correspo-
nent a l’exercici del 2018 (tram. 290-00168/13), us adjunto en annex, l’Informe emès 
per Aeroports Públics de Catalunya, SLU.

Barcelona, 31 de maig de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 257/XIV, sobre la regulació 
de la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles a Catalunya 
i el trasllat de les instal·lacions de l’empresa Applus del passatge 
Puigmadrona de Barcelona
290-00210/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62814 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.06.2022

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 257/XIV, sobre la 
regulació de la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles a Catalunya i el 
trasllat de les instal·lacions de l’empresa Applus del passatge Puigmadrona de Bar-
celona (tram. 290-00210/13), us informo del següent:

En aplicació del que preveu la Disposició addicional novena de la Llei 2/2021, 
del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector pú-
blic (DOGC 8575 de 31.12.2021), es troba en procés d’elaboració la proposta del text 
legislatiu que regula un nou marc jurídic del servei d’interès general de la inspecció 
tècnica de vehicles a Catalunya. El Govern dóna a aquesta actuació la màxima prio-
ritat per la seva aprovació i implantació, d’acord amb les fases i terminis establerts 
per la normativa.

D’altra banda, el Govern prestarà el suport tècnic necessari a l’Ajuntament de 
Barcelona, en l’àmbit de les seves competències, per a la resolució de la situació 
provocada per l’estació d’inspecció tècnica de vehicles del Passatge Puigmadrona 
de Barcelona, operada per l’empresa APPLUS.

Barcelona, 2 de juny de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Control del compliment de la Resolució 258/XIV, sobre el garantiment 
dels drets laborals dels treballadors dedicats al repartiment en 
l’àmbit de les plataformes digitals
290-00211/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62815 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.06.2022

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 258/XIV, sobre el 

Fascicle segon
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garantiment dels drets laborals dels treballadors dedicats al repartiment en l’àmbit 
de les plataformes digitals (tram. 290-00211/13), us informo del següent:

Per raons competencials, les actuacions que inclouen l’irregular enquadrament 
dels anomenats falsos autònoms són competència de la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social de l’Estat. La resta de matèries de la normativa de l’ordre social les ac-
tua la Inspecció de Treball de Catalunya com a àrees de la seva competència.

Així, dins d’aquestes competències de la Inspecció de Treball a Catalunya, s’es-
tà 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 utilització d’empreses de treball temporal, així com d’altres obligacions laborals 
i de seguretat i salut laboral.

Tant la Inspecció de Treball a Catalunya com la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social de l’Administració General de l’Estat estan duent a terme actuacions, cadas-
cuna en el seu àmbit competencial i amb la col·laboració necessària, per garantir 
la cooperació i coordinació institucional per tal de dur a terme una eficaç actuació 
inspectora.

Barcelona, 2 de juny de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 23/XIV, sobre les polítiques 
lingüístiques
390-00023/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 62635 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.06.2022

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 23/XIV, sobre les polítiques lingüís-
tiques (tram. 390-00023/13), us informo del següent:

A) Punt primer de la Moció 23/XIV, relatiu a la cooperació entre el mon institucio-
nal i el mon social i, especialment, l’impuls social del Pacte Nacional per la Llengua.

El Govern va presentar el 12 de gener de 2022 les característiques del procés 
participatiu obert a tota la societat, tant de persones particulars com a entitats i col-
lectius. D’aquesta manera també dona compliment a un dels mandats continguts de 
la Resolució102/XIV del Parlament, sobre l’orientació política general del Govern 
(punts 87.a, sobre el Pacte Nacional per la Llengua).

El Govern impulsa el Pacte Nacional per la Llengua per disposar d’un diagnòstic 
objectiu de la situació de la llengua catalana i per tal de dissenyar i dur a terme una 
política lingüística més transversal, més participativa i consensuada amb les forces 
polítiques, les organitzacions, les entitats i, en general, amb tota la població. Per 
tant, una política lingüística fonamental en termes socials i de país, com igualment 
important des d’una perspectiva cultural i lingüística.

El dia 12 de gener es va fer la presentació del Pla Nacional per la Llengua, dels 
seus grans objectius i eixos del debat. Així, aquest debat sobre futur del català ha 
de servir per bastir les bases lingüístiques del futur de Catalunya i també de tota la 
comunitat lingüística, de manera que aquestes bases siguin compartides tan àmplia-
ment com sigui possible. Per tant el Pacte Nacional per la Llengua es desenvolupa 
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tenint en compte tot el domini lingüístic català i les diferents realitats sociolingüís-
tiques territorials.

Per al Govern, l’impuls del Pacte Nacional per la Llengua és una qüestió de país 
i, per tant, una prioritat del Govern per fer avançar la llengua catalana com a eina de 
cohesió i progrés social del país, i assolir una situació de plena normalització social. 
També pel que fa a l’occità d’Aran.

Així, el 22 de febrer de 2022, al Palau de la Generalitat, va tenir lloc la primera 
trobada del Pacte Nacional per la Llengua, en la qual van participar, a més del Go-
vern, representants dels partits polítics que formen part del Pacte, sociolingüistes, 
entitats membres del Consell Social de la Llengua Catalana, així com altres entitats 
representatives del foment de la llengua. En aquesta trobada es va presentar l’infor-
me sobre la situació de la llengua, Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua 
catalana, realitzat per set acadèmics de diverses universitats catalanes i de l’Institut 
d’Estudis Catalans, encarregat per la Secretaria de Política Lingüística per facilitar 
el procés participatiu i un debat objectiu.

D’aquesta manera s’iniciava el procés participatiu del Pacte Nacional per la Llen-
gua adreçat a institucions, entitats i ciutadans, en una fase de debat públic que s’es-
tendrà fins al juliol. El Govern també ha organitzat sessions de presentació arreu de 
Catalunya i preveu també taules rodones sobre els diversos eixos que vertebraran el 
debat amb la finalitat d’informar, estimular la reflexió i invitar a la presentació de 
propostes. El debat es vertebra en dotze eixos per aconseguir una reflexió global. 
Els nou primers eixos es focalitzen en àmbits socials: administracions públiques; 
món educatiu i de recerca; cohesió social i acolliment; món de la cultura; món au-
diovisual i mitjans de comunicació; món digital i tecnologies de la llengua; món 
socioeconòmic i laboral; salut i serveis assistencials; lleure, esport i món associatiu. 
També hi ha dos eixos de caràcter més territorial: relacions entre els territoris de 
llengua catalana; i àmbit estatal, europeu i internacional. I finalment, el dotzè eix, 
sobre qualitat de la llengua.

D’ençà del primer d’abril hi ha oberts els canals per a la presentació de propos-
tes, que es poden fer a títol personal o col·lectivament per part d’entitats, però també 
en el marc de sessions deliberatives organitzades pel Govern. Les propostes es po-
den presentar fins al 30 de juny. A la tardor es farà un retorn d’informació a la ciu-
tadania i es lliuraran els resultats a la taula del Pacte Nacional perquè s’incloguin en 
la discussió i l’elaboració de l’acord polític.

B) Punt segon de la Moció 23/XIV, relatiu a la política lingüística en l’àmbit insti-
tucional.

En relació amb la Moció 120/XI sobre la política lingüística, aprovada al Ple del 
Parlament el 27 d’abril de 2017, aquesta constava de vuit punts sobre diversos temes, 
que afectaven diversos departaments de la Generalitat. A més del Departament de 
Cultura, els departaments d’Educació, d’Empresa, d’Exteriors, de Governació, de 
Justícia, d’Interior, de la Presidència, de Salut i de Territori.

Concretament relacionats amb el Departament de Cultura, i la Secretaria de Po-
lítica Lingüística, la Moció 120/XI contenia quatre punts sobre els quals es va infor-
mar sobre l’estat del seu compliment el setembre de 2017. En tot cas, d’acord amb el 
que s’especifica en la Moció 23/XIV s’han analitzat novament els punts que concer-
nien el departament de Cultura i es considera que, a més dels compliment que es va 
donar aleshores, també actualment són objecte de compliment.

Concretament els quatre punts de la Moció 120/XI que comporten l’actuació di-
recta del Departament de Cultura tenen a veure amb:

– defensa dels drets lingüístics (punt 3 de la Moció); – doblatge, subtitulació i 
producció de cinema en català i en occità (punt 6.d de la Moció); – toponímia occi-
tana (punt 6.e de la Moció); i

– Consorci per a la Normalització Lingüística (punt 8 de la Moció).
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Sobre aquests quatre punts s’informa del següent:
a) Defensa dels drets lingüístics. La Secretaria de Política Lingüística atén les 

consultes, queixes i denúncies de persones afectades pel que fa a l’ús de la llengua 
catalana, a través de l’Oficina de Garanties Lingüístiques. Aquesta unitat que es-
tudia els les possibles vulneracions, també en col·laboració amb els departaments i 
altres organismes de la Generalitat, competents en l’aplicació de la normativa lin-
güística en el seu àmbit, sigui policial, sanitari, de les administracions públiques, 
etc. Quan la situació es produeix en l’àmbit del drets de les persones consumidores 
i usuàries, s’actua en col·laboració amb l’Agència Catalana de Consum.

b) Doblatge, subtitulació i producció de cinema en català i en occità. La Secreta-
ria de Política Lingüística compta amb dues línies de subvenció, que es mantenen i 
que han anant incrementant la dotació anual:

– per a llargmetratges d’estrena en sales d’exhibició cinematogràfica.
– per augmentar la disponibilitat en català de produccions en les noves platafor-

mes digitals audiovisuals i altres vies d’explotació comercial posteriors a l’exhibició 
en sales de cinema, com ara en formats DVD o Blue-Ray.

Aquest 2022, les dotacions econòmiques d’aquestes dues línies són de 2 MEUR 
per a llargmetratges d’estrena en sales d’exhibició cinematogràfica, i de i 2,7 MEUR 
per a la segona línia, per a plataformes digitals i altres suports. Pel que fa a la sego-
na línia esmentada, que inicialment es destinava només a subtitulació, actualment 
també es destina a doblatges.

La Secretaria de Política Lingüística també ha impulsat accions i acords secto-
rials, per incrementar la disponibilitat de produccions audiovisuals en català, amb 
subtitulació o doblatge. A tall d’exemple, entre d’altres:

– Catalunya Film Festivals, per a la subtitulació en català de pel·lícules que es 
presenten en festivals que se celebren a Catalunya.

– Movistar+, per a la subtitulació i difusió en català de sèries televisives.
– Cinema infantil CINC, cicle que incorpora el doblatge de pel·lícules per a pú-

blic infantil.
El suport a Catalunya Film Festivals ha estat assumit, aquest 2022, per l’ICEC, 

en el marc de les seves actuacions de suport a empreses i sectors professionals de 
la cultura.

Pel que fa al suport a la producció de pel·lícules en català i en occità, el Depar-
tament de Cultura desenvolupa aquesta acció per mitjà de les línies de subvenció de 
l’institut català de les Empreses Culturals (ICEC), que tenen com a criteri de valo-
ració la realització en versió original catalana o occità aranès. En aquest punt, cal 
comptar amb la informació detallada que faciliti l’ICEC.

c) Toponímia occitana. La Secretaria de Política Lingüística ha impulsat el 2017 
la revisió del la normativa en matèria d’ús de la toponímia, aleshores regulada pel 
Decret 59/2001. Un dels motius d’aquesta revisió era precisament tractar l’ús de la 
toponímia occitana. A més de la toponímia específicament aranesa que només pot 
ser en aranès, calia regular l’ús de formes originàries de l’àrea lingüística occitana, 
atès el caràcter oficial d’aquesta llengua a Catalunya.

El Govern va aprovar el 17 de novembre de 2020, el Decret 133/2020, sobre l’es-
tabliment i l’ús de la toponímia i sobre la Comissió de Toponímia. Aquest Decret 
disposa l’ús de les formes originals de topònims occitans d’arreu del seu domini lin-
güístic. També incorpora l’Institut d’Estudis Aranesi, com a membre de la Comissió 
de Toponímia i com a autoritat lingüística a la qual cal demanar informe preceptiu 
quan es tracti de formes toponímiques araneses, i occitanes en general.

d) Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). La Secretaria de Política 
Lingüística garanteix el funcionament i prestació el serveis del CPNL, de formació 
en llengua catalana de la població adulta, d’acord amb la voluntat del Govern i els 
ens locals consorciats. El Govern ha impulsat una revisió i modernització del model 
de governança del CPNL per atendre les necessitats actuals i garantir-ne la viabilitat 
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futura, de manera que el CPNL continuï essent ens de referència per a la normalit-
zació i cohesió lingüística i social del país.

Així, el 2018. El Govern va aprovar uns nous Estatuts del CPNL, i el 2022, amb 
els nous pressupostos de la Generalitat, se n’ha incrementat el finançament fins arri-
bar a més 26 MEUR (26.136.138 EUR).

En relació amb el compliment d’altres Resolucions adoptades pel Parlament de 
Catalunya en matèria de llengua catalana, abans de l’inici del procés de debat parti-
cipatiu del Pacte Nacional per la Llengua, s’informa que només s’ha adoptat la Re-
solució 102/XIV, sobre l’orientació política general del Govern, que inclou diversos 
punts referits a matèria llengua com l’impuls del Pacte Nacional per la Llengua i 
l’elaboració de l’informe de diagnosi sobre la situació del català, als quals s’està do-
nant compliment, com s’ha exposat en el primer punt d’aquest informe.

En relació amb l’adopció de mesures imminents mentre no s’adoptin els acords i 
iniciatives legislatives que resultin del Pacte Nacional per la Llengua, s’informa que 
aquest 2022, a través de la Secretaria de Política Lingüística:

– S’ha incrementat el pressupost del Departament de Cultura destinat a millorar 
l’accessibilitat a la llengua catalana i incrementar els seus nivells de coneixement 
entre la població adulta i els nous parlants. Concretament 27,7 milions, amb un in-
crement del 17,3 % més de recursos. Part d’aquests recursos es destinen al CPNL per 
atendre la demanda de cursos en llengua catalana per a població adulta. Com ja s’ha 
esmentat, el pressupost del CPNL el 2022 s’ha augmentat fins a 26.136.138 EUR.

– S’ha incrementat l’atenció a la demanda de certificats oficials de llengua cata-
lana. S’ha passat dels 6.510 inscrits de 2021 als 10.316 de 2022, amb un increment 
global del 58,46%. Pel que fa al nivell C2, però, s’ha triplicat el nombre d’inscripci-
ons en les proves lliures convocades per la Secretaria de Política Lingüística, amb 
6.909 persones. En conseqüència s’ha augmentat el pressupost destinat a les proves 
de català, amb prop de 500.000 EUR, i s’han format més de 100 nous examinadors 
per al nivell C2. També s’ha hagut d’augmentar el nombre d’espais on realitzar les 
proves.

– S’ha donat suport al Portal Compèndium.cat, iniciativa del Consell de l’Advo-
cacia Catalana (CICAC). Aquest portal s’ha posat en servei el passat 8 d’abril, és 
d’accés gratuït i aglutina de més de 700 recursos de llenguatge jurídic. Es preveu 
que aquests recursos s’incrementin fins a arribar al miler a finals de 2022. Compen-
dium.cat compta amb el suport de divuit institucions i organismes de Catalunya i 
d’Andorra, i entre aquests dels departaments de Cultura i de Justícia, de la Generali-
tat. El nou portal està a disposició de tots els operadors jurídics i professionals de la 
llengua i la ciutadania en general, per fomentar l’ús del català a la justícia i el món 
jurídic, un àmbit en el qual el seu ús és especialment deficitari.

Barcelona, 31 de maig de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura
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Control del compliment de la Moció 55/XIV, sobre el reconeixement 
i la promoció de la llengua catalana en el marc de les institucions 
europees
390-00055/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 62050 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.06.2022

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

donar compliment a la Moció 55/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el reconei-
xement i la promoció de la llengua catalana en el marc de les institucions europees 
(390-00055/13), us informo que s’adjunta l’informe de compliment corresponent.

Barcelona, 30 de maig de 2022
Victòria Alsina i Burgués, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert

Annex
En compliment a l’establert a la Moció 55/XIV del Parlament de Catalunya, so-

bre el reconeixement i la promoció de la llengua catalana en el marc de les institu-
cions europees (302-00073/13), s’informa del següent.

Europa és l’àmbit geogràfic de referència del nostre país. Per la persona titular 
del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, els viatges de treball a la capital 
europea formen part de la més absoluta normalitat, i com qualsevol altre Govern 
europeu, el Govern de la Generalitat es comunica amb les institucions europees de 
manera sovintejada. Treballem per aconseguir que aquestes comunicacions es pu-
guin fer en el nostre idioma, el català. La llengua pròpia de Catalunya, per vitalitat, 
per número de parlants, i en definitiva, per ser la llengua de més de 10 milions de 
ciutadans europeus, hauria de comptar amb l’estatus d’oficial a la Unió Europea. És 
una qüestió de respecte vers els drets lingüístics d’una nació com la catalana.

La demanda de l’oficialitat del català a les institucions europees és un dels eixos 
principals de les polítiques desenvolupades des del Departament en relació amb la 
Unió Europea. És per aquest motiu que en el marc de la participació del Govern a 
la Conferència sobre el Futur d’Europa promoguda per la presidència conjunta de la 
Unió Europea, vam afegir com a element distintiu de la nostra participació el reco-
neixement del català com a llengua oficial a la UE.

En el marc dels viatges de treball i les múltiples reunions mantingudes a Brus-
sel·les, l’equip directiu del Departament ha incorporat la defensa del català a la Unió 
Europea i la denúncia del boicot permanent i sostingut del Gobierno de España per 
a que això sigui possible.

El Departament d’Acció Exterior i Govern Obert està compromès amb la promo-
ció i el reconeixement del plurilingüisme en el marc de l’acció exterior del Govern. 
Prova d’això és la celebració i participació de la consellera d’Acció Exterior i Go-
vern Obert a l’acte «Full official status for Irish: a success story», on es va analitzar 
el procés pel qual el gaèl·lic va esdevenir idioma oficial de la Unió Europea, i les 
lliçons que d’ell se’n poden despendre per Catalunya i el cas del català.

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) fa promoció de la llegua cata-
lana i el plurilingüisme a l’exterior. Entre les seves actuacions, en destaquem: 

– Projectes d’internacionalització de les arts escèniques: es valoren les produc-
cions amb text per distribuir creades originalment en llengua catalana o occitana 
(les que són sense text s’entenen creades en llengua catalana).

– Projectes d’internacionalització de la música: es valora l’ús de la llengua cata-
lana o occitana a les creacions i produccions. Les creacions únicament instrumen-
tals s’entenen també com a llengua catalana.
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– Projectes d’internacionalització del llibre: es valora que les empreses sol·lici-
tants acreditin en el seu catàleg de l’any anterior almenys un 50% de títols en llen-
gua catalana o occitana.

– Projectes d’internacionalització de l’audiovisual: es valora l’ús de la llengua 
catalana o occitana en les obres audiovisuals.

– Projectes de videojocs: es valora l’ús de la llengua catalana o occitana en els 
videojocs.

L’ICEC també promou de forma sostinguda la cultura i llengua catalanes a fires i 
mercats internacionals –amb les marques Catalan Arts i Catalan Films–, i les quatre 
oficines a Europa (París, Berlín, Londres i Brussel·les).

Com s’indica en el Programa pressupostari 442. ‘Internacionalització de la cultu-
ra’, del Departament de Cultura i del qual participa l’ICEC, la missió és «impulsar 
la presència dels creadors i empreses culturals a l’exterior mitjançant la promoció 
en fires i mercats internacionals per tal de contribuir a la difusió de les seves obres 
i millorar la seva competitivitat, i incrementar així la presència de la llengua i la 
cultura catalanes a l’exterior en un marc de diplomàcia cultural on s’estableixin re-
lacions bilaterals amb organitzacions o institucions del món de la cultura, amb la 
participació de tots els actors culturals implicats».

En relació amb l’aplicació de la Directiva europea 2018/1808/UE, l’ICEC ha do-
nat suport a les iniciatives del Departament de Cultura i del Departament de Pre-
sidència respecte de la necessària adaptació de la Ley General de Comunicación 
Audiovisual a aquesta directiva. Sobretot pel que fa a la presència del català en els 
serveis de comunicació audiovisual i al foment de la producció independent.

El 9 de desembre de 2021, el Parlament de Catalunya adoptà la Resolució 180/
XIV sobre el respecte dels drets lingüístics per part dels serveis audiovisuals, segons 
la qual el Parlament insta el Govern a traslladar al Govern de l’Estat una sèrie d’al·le-
gacions presentades durant el segon procés d’audiència pública i que no s’han inclòs 
en l’articulat, en el sentit del reconeixement i la promoció del pluralisme lingüístic.

Barcelona, 30 de maig de 2022
Gerard M. Figueras i Albà, secretari d’Acció Exterior del Govern

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 62373 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.06.2022

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

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

Pel que fa a l’apartat 2 a) relatiu a crear una mesa de coordinació entre la Gene-
ralitat i els ajuntaments per fer front al sensellarisme i constituir un espai de diàleg 
permanent en aquesta matèria, el Marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme a 
Catalunya 2022-2025 va ser aprovat el novembre de l’any 2021 pel Plenari del sen-
sellarisme, i aprovat per Acord de Govern, el passat 29 març de 2022. Entre d’altres, 
preveu la constitució del Plenari del Marc d’acció, amb representants de diversos 
departaments de la Generalitat, del mon local i de les entitats del Tercer Sector, amb 
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la responsabilitat d’impulsar l’assoliment dels objectius específics plantejats en ca-
dascuna de les seves línies estratègiques, i fer-ne el seguiment i l’avaluació.

Respecte al desplegament operatiu del Marc d’Acció, es preveu la creació d’una 
Comissió Permanent, amb funcions operatives i de rendició de comptes, derivades 
de la capacitat decisòria del Plenari. Així mateix, pel que fa al desplegament territo-
rial, es preveu la creació de les Gestores territorials de casos, vehiculades mitjançant 
el Contracte Programa del Departament de Drets Socials.

Per tant, està prevista la coordinació per fer front al sensellarisme i l’espai de 
diàleg permanent.

En relació a la lletra b) de l’apartat 2 de la Moció en que s’insta el Govern a ac-
tivar de manera immediata l’article 7.3 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la 
Renda Garantida de Ciutadania (RGC), per a permetre que les persones sense sos-
tre es puguin beneficiar d’aquesta prestació amb un informe dels serveis socials, us 
informo que, des de la posada en marxa d’aquesta prestació i els complements als 
ajuts, les pensions i les prestacions estatals lligats a la RGC, ja s’estaven atorgant 
les prestacions a les persones sense sostre que compleixen els requisits i obligacions 
establerts en la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, en 
el cas d’haver-ho sol·licitat.

Així mateix, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 7 de Llei 14/2017, del 20 de ju-
liol, Tenen dret a la renda garantida, excepcionalment, les persones que no com-
pleixen els requisits establerts però en les quals concorren circumstàncies extra-
ordinàries per les quals es troben en una situació d’especial necessitat. Aquestes 
excepcions s’han d’establir per reglament i requereixen l’informe tècnic preceptiu i 
favorable dels serveis socials públics competents i l’òrgan tècnic de gestió de la ren-
da garantida de ciutadania.

Aquestes excepcions es van establir reglamentàriament amb l’entrada en vigor 
del Decret 55/2020, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 14/2017, 
de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i es modifica el Decret 123/2007, 
de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió 
de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els 
requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de 
la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Espe-
cíficament, l’article 13 del Decret 55/2020 disposa el següent:

Article 13. Dret a la prestació de la renda garantida quan concorren circumstàn-
cies extraordinàries

1. Tenen dret a la prestació de renda garantida, excepcionalment, les persones 
que no compleixen els requisits establerts però en les quals concorrin circumstàn-
cies extraordinàries per les quals es troben en una situació d’especial necessitat o 
urgència.

2. S’entén per situació d’especial necessitat o urgència, d’acord amb la definició 
establerta en l’article 12 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, qualsevol contingència 
que té lloc o apareix en el transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix fer 
front a les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que inte-
gren la unitat familiar a la qual pertany; persones que necessiten una actuació de 
suport i urgència per causes objectives alienes a la seva voluntat, pels motius se-
güents:

a) Imminència de desnonament o pèrdua de l’habitatge.
b) Violència masclista.
c) Malalties greus sobrevingudes.
d) Risc dels menors d’edat a càrrec.
e) Joves i adolescents en risc d’exclusió social imminent que pugui atemptar con-

tra la seva vida o salut o que pateixin violència o maltractament, per la seva orien-
tació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

f) Persones que són víctimes d’explotació sexual o del tràfic d’éssers humans.
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g) Persones amb altres situacions anàlogues que impliquin trobar-se en risc d’ex-
clusió social imminent.

3. Aquesta situació s’acredita mitjançant l’informe tècnic preceptiu i favorable 
dels serveis socials públics competents i de l’òrgan tècnic de la renda garantida de 
ciutadania.

Per tant, des de l’entrada en vigor del Decret 55/2020, de 28 d’abril, tenen apli-
cació aquestes excepcions sempre i quan s’acrediti amb l’informe tècnic preceptiu 
i favorable dels serveis socials públics i de l’òrgan tècnic de la Renda Garantida de 
Ciutadania.

Segons les dades estadístiques dels expedients vigents de la prestació econòmi-
ca de la renda garantida de ciutadania i els complements de pensions, prestacions i 
ajuts estatals lligats amb la RGC, i pagats a 31 de desembre de 2021, consten 1.428 
titulars sense llar (817 homes i 611 dones).

Pel que fa a la lletra c) de l’apartat 2 de la Moció en que s’insta el Govern a fer 
les modificacions necessàries per a garantir que les famílies amb menors a càrrec 
en situació de pobresa extrema tinguin accés a la renda garantida de ciutadania i a 
les prestacions associades, us informo que des de la posada en marxa de la Renda 
Garantida de Ciutadania i els complements de pensions, prestacions i ajuts estatals 
lligats amb la RGC, ja s’estaven atorgant a les famílies amb menors a càrrec que 
complien els requisits i obligacions establerts en la Llei 14/2017, del 20 de juliol, en 
el cas d’haver-ho sol·licitat.

Com ja hem exposat, amb la publicació del Decret 55/2020, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, són aprovats els expe-
dients d’aquelles unitats familiars que sol·licitin la Renda Garantida de Ciutadania 
que malgrat no complir amb tots els requisits, incorporen l’informe tècnic preceptiu 
i favorable dels serveis socials públics manifestant que concorre risc dels menors 
d’edat a càrrec.

Així mateix, des de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania, 
òrgan col·legiat de govern, avaluació i seguiment de l’aplicació i el funcionament de 
la RGC, s’ha creat un Grup de Treball que està analitzant diferents propostes, entre 
elles les que inclouen l’àmbit del sensellarisme, per tal de millorar la implementació 
de la Llei 14/2017, de 20 de juliol. Un cop el Grup de Treball finalitzi la seva anà-
lisi, elevarà les corresponents conclusions a la Comissió de Govern. Les que siguin 
aprovades per aquest òrgan col·legiat es traslladaran al Govern per tal que es pugui 
proposar una modificació normativa de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda 
garantida de ciutadania.

Pel que fa a la coordinació tècnica, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 21 de Llei 
14/2017, del 20 de juliol, Les administracions i les organitzacions afectades han 
d’establir els mecanismes de coordinació oportuns, i també els criteris comuns d’ac-
tuació que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquesta llei. Així, l’article 32 del 
Decret 55/2020, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 14/2017, de 
20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania estableix en el seu apartat 1 a) Un 
primer nivell d’intervenció tècnica de caràcter bàsic, integrat pel conjunt de profes-
sionals i tècnics que intervenen en la gestió, la tramitació, el seguiment o en la col-
laboració de la prestació de renda garantida, tal com disposa la secció 2 d’aquest 
capítol.

L’article 33 de l’esmentat Decret defineix els professionals implicats: Formen 
part d’aquest nivell d’intervenció tècnica de caràcter bàsic els professionals refe-
rents dels serveis socials bàsics, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, l’òrgan 
tècnic –que regula l’article 30 d’aquest Decret–, les entitats col·laboradores del sis-
tema d’ocupació, així com les entitats acreditades que desenvolupin la tramitació, 
la gestió, l’execució i el seguiment dels acords, tal com ho estableix l’article 29.3 
d’aquest Decret.
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L’article 34 en el seu apartat 1 estableix: El nivell d’intervenció tècnica inclou to-
tes les actuacions que permetin fer l’avaluació, el seguiment i el traspàs d’una unitat 
a una altra, en funció de la situació en què es trobin les persones destinatàries de la 
renda garantida de ciutadania. Aquestes actuacions es porten a terme mitjançant de 
la plataforma web de gestió de la renda garantida de ciutadania i altres formes de 
col·laboració que es puguin establir, en funció de la complexitat de cada cas. I en el 
seu apartat 2 estableix: Així mateix, en l’àmbit local, poden establir-se els mecanis-
mes de coordinació addicionals més adients.

Finalment, l’article 35 estableix Aquest nivell d’intervenció tècnica de caràcter 
bàsic inclou, com a mínim, les actuacions següents: a) Compartir la informació so-
bre totes les actuacions de suport; b) Mantenir actualitzada la informació i els can-
vis en relació amb la situació personal i econòmica dels membres de la unitat fami-
liar; c) Facilitar el seguiment i la supervisió dels expedients; d) Permetre el traspàs 
d’expedients entre els serveis implicats, si escau.

En compliment d’aquesta normativa, la coordinació tècnica entre serveis socials, 
Servei d’Ocupació de Catalunya y la Direcció general de prestacions socials s’està 
realitzant correctament.

Pel que fa a la lletra f) de l’apartat 2 de la Moció, en la que s’insta el Govern a 
destinar una partida específica per aplicar durant el 2022 el model de «primer l’ha-
bitatge» (Housing first), com a instrument per fer front al sensellarisme, us informo 
que el finançament d’algunes de les estratègies del Marc d’acció per a l’abordatge 
del Sensellarisme a Catalunya està previst en el Contracte Programa 2022-2025. La 
fitxa 48 d’Atenció Primària per a l’Atenció a les persones sense llar preveu, entre 
d’altres, el finançament de l’atenció i acompanyament a les persones sense llar ate-
ses en la modalitat Primer la Llar (Housing first) i també, en la modalitat d’habitatge 
compartit.

En relació amb la lletra g) de l’apartat 2 que insta el Govern a garantir que totes 
les polítiques públiques de sensellarisme a Catalunya incorporin la perspectiva de 
gènere, l’esmentat Marc d’acció per a l’abordatge del Sensellarisme té en compte la 
qüestió de gènere de manera transversal al llarg de totes les línies i actuacions, amb 
l’objectiu de fer visible el sensellarisme femení ocult i conèixer el fenomen amb 
l’aprofundiment que requereix, abordar la violència masclista que pateixen les dones 
en situació de sense llar, i desplegar les accions necessàries per acompanyar-les en el 
procés de construcció d’una vida digna, autònoma i autodeterminada.

Respecte a la lletra h) de l’apartat 2 de la Moció, en la que s’insta el Govern a 
augmentar significativament, en coordinació amb els governs locals, la inversió en 
habitatge públic arreu del territori, actualment, l’Incasòl ja està portant a terme in-
versió en habitatge públic, arreu del territori en coordinació amb els governs locals. 
A continuació es relacionen les inversions que s’estan duent a terme:

  Promocions Habitatges Inversió Municipis

En execució 
obres

5 148  19,55 M€ Barcelona, El Masnou, Rubí, 
Sabadell, Santa Coloma de 
Gramenet

En licitació 
obres

3 73  8,75 M€ Barcelona, Montmeló, Sant Boi

En redacció 
projecte

13 559  64,93 M€ Olesa de Montserrat, Sant Pere 
de Ribes, Terrassa, Vilafranca, 
Badalona, Badia del Vallès, Sant 
Adrià del Besòs, Sant Vicenç de 
Castellet, Polinyà, Sant Sadurní 
d’Anoia, Viladecans

En concurs 
projecte

4 268  34,45 M€ Blanes, Girona, Mataró, 
Igualada

En formalització 
acords

7 701  87,01 M€ Pendent de concretar amb els 
ajuntaments corresponents

Total 32 1749 214,69 M€  
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També afegir que, més enllà de les actuacions previstes per l’Incasòl i els ens 
municipals en matèria de promoció de nou habitatge amb protecció oficial en règim 
de lloguer social, s’ha incrementat la inversió en habitatge públic als pressupostos de 
2022, amb les previsions de recursos destinats a l’exercici del tanteig i retracte, la 
línia de préstecs bonificats per l’ICF i l’AHC destinats a la promoció d’habitatge de 
lloguer social, i la gestió de la convocatòria de foment de la promoció d’habitatge 
de lloguer social amb fons europeus Next Generation EU, fins a arribar a una in-
versió de més de 700 milions d’euros destinats a polítiques públiques d’habitatge.

Pel que fa a la lletra i) de l’apartat 2 de la Moció, relativa a impulsar i garantir 
l’efectivitat de la nova Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer 
front i erradicar el sensellarisme, i adaptar a la nova llei al Marc d’acció per a l’abor-
datge del sensellarisme, la Proposició de llei ja va ser presentada a la Direcció Gene-
ral de Serveis Socials i s’alinea amb la filosofia i el contingut del Marc d’Acció per a 
l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya, i podrà ser modificada, si escau, durant 
la seva tramitació parlamentària.

Barcelona, 30 de maig de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Moció 61/XIV, sobre la situació dels 
joves
390-00061/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 62374 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.06.2022

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 61/XIV del Parlament de Catalunya, 
sobre la situació dels joves (tram. 390-00061/13), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a) de la Moció relatiu a presentar davant la Comissió de Re-
cerca i Universitats una proposta de reducció de taxes universitàries i equiparació 
dels preus de màster i graus per al curs universitari 2022-2023, s’està treballant en 
el nou decret de preus. La consellera de Recerca i Universitats ha presentat la pro-
posta de preus públics universitaris per al pròxim curs 2022-2023 que, per tercer any 
consecutiu, preveu una nova rebaixa del cost dels estudis a les universitats públiques 
de Catalunya. A més, per primera vegada en 10 anys, tots els preus dels graus uni-
versitaris i els màsters que habiliten per exercir una professió costaran menys de 20 
euros per crèdit.

Aquesta tercera rebaixa consecutiva s’afegeix a la realitzada el curs 2020-2021 
en la qual es van baixar un 30% tots els preus públics universitaris (graus i màsters) 
i la rebaixa de fins a un 40% que el curs passat va situar tots els màsters al mateix 
preu.

A partir del pròxim curs només hi haurà dos preus públics per als graus univer-
sitaris, ja que se suprimeix el nivell més alt d’experimentalitat, de manera que estu-
dis com ara Medicina o les enginyeries passaran a costar el mateix que Periodisme 
o Belles Arts. Aquest és el primer pas per equiparar tots els graus. L’objectiu és que 
totes les carreres costin el mateix en un termini màxim de tres anys, per tal d’evi-
tar que s’esculli una carrera per motius econòmics, en lloc de fer-ho d’acord amb la 
pròpia vocació.

Els graus universitaris d’experimentalitat alta i mitja passaran a costar 18,46 eu-
ros per crèdit, respecte a l’actual preu de 27,67 euros (experimentalitat alta) i 25,04 



BOPC 332
13 de juny de 2022

4.50.02. Compliment de mocions 40

(experimentalitat mitja). Gràcies a la rebaixa de més del 30% en els graus d’experi-
mentalitat alta, els estudiants de Medicina s’estalviaran el curs vinent 553 euros, ja 
que si actualment paguen 1.660 euros passaran a pagar 1.107. En el cas dels estudis 
d’experimentalitat mitja com Periodisme, on la rebaixa és superior al 26%, l’estalvi 
serà de 395 euros en un curs estàndard de 60 crèdits.

Els preus que es mantenen són els de grau d’experimentalitat baixa, que tenen el 
preu més baix de tot el sistema (17,69 euros) després de la rebaixa lineal del 30% el 
curs 2020-2021.

Pel que fa als màsters que habiliten per exercir una professió, també tindran un 
preu públic per crèdit de 18,46 euros, la qual cosa significa una rebaixa de més del 
30%. Els futurs professors i professores de secundària, advocats i advocades o ar-
quitectes pagaran el pròxim curs 553 euros menys.

També es manté el preu públic per crèdit de la resta de màsters universitaris ofi-
cials en 27,67 euros. Aquest preu públic es va rebaixar un 40% per al curs actual 
2021-2022.

Aquesta proposta del Departament de Recerca i Universitats per tornar a rebai-
xar els preus públics universitaris es presentarà davant les diferents comissions del 
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), pas previ a la seva tramitació per a 
aprovació a Govern, que està prevista per al mes de juliol.

En relació amb l’apartat b) de la Moció en el que s’insta el Govern a promoure la 
formació professional, apostant per la formació professional dual i reduint els preus 
públics, és voluntat del Govern promoure i impulsar la formació professional i con-
vertir la XIII legislatura en la legislatura de la nova formació professional, configu-
rada com a via d’èxit per una incorporació al món laboral.

En aquest sentit, el passat 11 d’abril el Govern va presentar –mitjançant roda de 
premsa dels consellers d’Educació i d’Empresa i Treball– la nova oferta integrada 
de formació professional., amb una inversió de 726,6 milions d’euros, fet que suposa 
un total de 413.373 places (un 34% més que l’any passat). D’aquestes places, 23.568 
corresponen a certificats de professionalitat, 147.805 a formació i 242.000 a forma-
ció continuada.

Aquest nou model de formació professional presenta un sistema connectat amb 
el territori i el teixit productiu: una eina per l’equitat i la inclusió social i laboral dels 
i les joves del país.

Pel que fa a l’àmbit educatiu, de cara a la preinscripció per al curs 2022-2023, el 
Departament d’Educació incrementa l’oferta inicial amb 276 grups més d’un total 
de 5.318: 33 nous grups en els Programes de Formació i Inserció (PFI), 6 en Itine-
raris Formatius Específics (IFE), 18 en Formació Professional de grau bàsica, 128,5 
en grau mitjà, 51,5 en grau superior, i 39 en cursos d’especialització. Per a més detall 
podeu consultar la nota de premsa.

En relació amb la lletra c) de la Moció en la que s’insta el Govern a continuar 
promovent polítiques d’inclusió social dels i les joves per a prevenir situacions d’ex-
clusió del mercat laboral i facilitar les possibilitats d’emancipació, a través dels pro-
grames de foment de l’ocupació i de la Garantia Juvenil, us informo que el SOC, i 
concretament a través de l’Àrea d’Ocupació Juvenil, treballa en la nova estratègia 
d’ocupació juvenil amb la voluntat de poder millorar i donar continuïtat als serveis 
i programes per a les persones joves.

Des d’aquesta Àrea es dissenyen programes adaptats a les diferents realitats i als 
diferents perfils de les persones joves, com per exemple el programa de Noves Opor-
tunitats, adreçat a joves d’entre 16 i 24 anys en les primeres etapes de transició; el 
programa Projectes singulars que pretén donar resposta a necessitats concretes del 
territori i dels joves; o els programes de foment a la contractació o de FPO Dual. 
També des d’aquesta Àrea es gestiona el programa Referents d’Ocupació Juvenil 
amb l’objectiu de poder fer un acompanyament i suport holístic a les persones joves, 
millorar la seva ocupabilitat i facilitar la seva transició al mercat laboral.
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A banda d’aquests programes específics, les persones joves poden participar a 
la resta de programes de formació i de foment de l’ocupació que es gestionen des 
del SOC.

Respecte a l’avaluació de les polítiques, el SOC avalua constantment els seus 
programes. Us enllacem la informació al web del SOC, on es detallen les dades d’in-
serció laboral o de retorn al sistema educatiu de les persones joves.

Pel que fa a la lletra d) de la Moció en la que s’insta el Govern a distribuir correc-
tament la dotació econòmica dels programes d’ajut al lloguer d’acord amb l’augment 
de la demanda, cal considerar l’important pes de la població menor de 35 anys en 
el repartiment dels ajuts al pagament de l’habitatge, ja siguin les subvencions ordi-
nàries per pagar el lloguer, o les prestacions econòmiques urgents, així com els me-
canismes de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, un programa amb més de 
8.000 habitatges privats captats per al lloguer social, on des de 2016 entre el 30 i el 
40% dels contractes són signats per persones entre 18 i 35 anys.

Des de 2016 a 2020 les persones d’entre 18 i 35 anys, que suposen el 17% de la 
població amb més de 1,3 milions de persones, han rebut entre el 18% i el 25% dels 
ajuts al pagament del lloguer, al voltant del 15% de les prestacions econòmiques 
d’especial urgència, entre el 13% i el 16% dels ajuts a residents del parc públic, i el 
27% dels ajuts COVID. Malgrat que la totalitat dels ajuts que compleixen requisits 
es concedeixen, tenir menys de 35 anys aporta punts addicionals en el procediment 
de concessió.

La població jove ja és, doncs, una important destinatària dels recursos dedicats 
a ajuts al pagament de l’habitatge. En aquest marc, és important destacar la impor-
tància de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social (XMLS) ofereix, a través de 
l’AHC, serveis de mediació entre persones propietàries d’habitatges buits i possibles 
llogaters, amb l’objectiu d’incrementar el nombre d’habitatges de lloguer a preus as-
sequibles i facilitar l’accés a unitats de convivència i a joves entre 18 i 35 anys que 
compleixin els requisits d’accés a les Borses. En aquest sentit, durant l’any 2020 es 
van formalitzar contractes de lloguer a un total de 1.143 habitatges mitjançant la 
Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

Pel que fa a la lletra e) relativa a garantir l’accés a la cultura, adoptant mesures 
orientades a incentivar el consum cultural, des de la Direcció General de Joventut 
s’impulsen ja diverses mesures adreçades a incentivar el consum cultural dels i les 
joves. En són un exemple bona part de les ofertes incloses al Carnet Jove i als seus 
programes associats (Connecta’t i Carnet Jove local), o propostes com Escena 25: la 
campanya social impulsada pel Departament de Cultura per afavorir l’accés juvenil 
a espectacles i activitats culturals.

En concret, la Subdirecció General de Promoció Cultural del Departament de 
Cultura porta a terme les següents accions directes i indirectes, orientades a incen-
tivar el consum cultural dels i les joves:

Servei de 
Biblioteques

Equipaments 
nacionals

Accions directes

Estudi sobre els «Factors que incideixen en la 
participació cultural de la gent jove a Catalunya» 2020 
amb el CONCA, Departament Educació i Joventut amb 
focus grups de joves

Concurs de 
booktrailers

Descomptes 
especials per 
a joves

Llegir té premi Programació 
especial per a 
joves

Fòrum SPEEM 2017 sobre els joves i les arts escèniques Viu en un llibre

ReadingLab
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Servei de 
Biblioteques

Equipaments 
nacionals

Accions indirectes

Línia de subvenció complementàries a la programació 
estable per E1 i E2: Projecte Plançó Xarxa Lleida

Compra 
de fons 
bibliogràfics 
per a joves

.

Ajuntament de Banyoles (Circuit Butaka Teatre Jove)

Ajuntament del Prat de Llobregat (Campus d’Arts en Viu, 
Malnascuts.Prt i Artefactes escènics amb Aurora Bauzà 
i Pere Jou)
Ajuntament de Sant Celoni (Accions comunitàries 
amb valor social - Espectacles i concerts de creació 
comunitària fets per col·lectiu jove)
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (El Circ i els Joves, 
Mostra de Teatre Jove)
Xarxa de Cultura de Valls (La Promoció Jove 3 X 30X 30)

Ajuntament de Tordera (Espai Zero)

Línia de suport a la programació escolar i projectes 
participatius: Projecte Mapa de Ball (dansa), Terraoasi 
(arts visuals), etc.
Línia activitats de teatre: stalkers, entre altres

Línia de suports pluriennals als equipaments 
multifuncionals: accions i activitats per a joves 
organitzades pels E3 (el Galliner Kursal Manresa, etc).
Subvenció a la Xarxa d’espectacles infantil i juvenil 

Línia Centres de Creació: Projecte de la NAU IVANOW 
joves creadors amb l’institut de la Sagrera
Línia de festivals: Festival RBL’S

Projecte Sala d’Art Jove amb DG de Joventut (pendent 
reempendre) 
Programa.cat/ finançament d’espectacles per a joves 

Altres projectes vinculats

«En residència» als instituts ICUB

Experiència de la «Joven compañia»

Escena 25 ICEC en equipaments SPEEM

Respecte al que disposa la lletra f) de la Moció, en la que s’insta el Govern a ga-
rantir l’assistència social i psicològica urgent als i les menors immigrants no acom-
panyats, entre d’altres, aquest punt s’alinea perfectament amb els plantejaments re-
collits a l’Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves migrats 
sols (ECAI), que s’han anat desplegant progressivament en els darrers 3 anys. Algu-
nes de les mesures més rellevants implementades en el marc de l’ECAI són la pla-
nificació de l’atenció d’emergència, amb la creació de nous dispositius d’acollida i 
primera atenció com el Dispositiu d’Atenció Immediata (DAI), o la millora dels pro-
cediments de coordinació entre els diferents Departaments i amb el territori. Tam-
bé cal esmentar el redimensionament dels recursos residencials per tal de millorar 
l’atenció als menors no acompanyats i la interlocució regular amb la Subdelegació 
del Govern de l’estat per tal d’agilitar els tràmits per regularitzar la seva situació 
administrativa.

A més, i en el marc de l’ECAI, durant els darrers mesos s’han continuat desple-
gant i reforçant les mesures i actuacions recollides en el pla de xoc que es va posar 
en marxa l’any 2019. L’objectiu d’aquest pla de xoc és millorar l’acollida i inclu-
sió dels infants i joves que viuen en centres residencials de la DGAIA i impulsar 
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l’acompanyament en el seu procés d’emancipació i inserció laboral. En aquest sentit, 
i pel que fa a les mesures adreçades a la integració social dels joves migrats sols als 
municipis d’acollida, s’han desplegat actuacions de suport als ens locals, com ara 
l’elaboració de protocols per a l’obertura de nous recursos (acordats amb els muni-
cipis i les entitats del sector), l’impuls dels dinamitzadors cívics o les taules locals 
de coordinació.

Quant als dinamitzadors cívics, es tracta d’una figura que actua com a enllaç en-
tre els centres d’acollida i el consistori, entitats, escoles i organitzacions locals del 
municipi. Té la funció d’assessorar i acompanyar els i les joves en la construcció 
del seu projecte de vida i fomentar la convivència i el treball en xarxa amb la comu-
nitat (i prevenir i gestionar, si s’escau, els conflictes que puguin sorgir).

Les taules locals de coordinació són espais de treball interdisciplinari que faci-
liten la coordinació i l’impuls d’actuacions conjuntes per millorar la integració dels 
adolescents i joves residents als centres i, també, per millorar la convivència als mu-
nicipis acollidors.

Aquest any 2022, la Taula institucional de joves migrats, creada durant el perío-
de 2017-2018 (moment en què es va produir el gran increment en l’arribada de joves 
migrats sols) s’ha transformat en la Taula per a la inclusió de joves en situació de 
vulnerabilitat.

Durant el darrer any també s’han desenvolupat bona part de les accions previstes 
al «Pla d’acció per a la desestigmatització dels infants i joves migrats sols: sensibilit-
zació i canvi de mirada en positiu», que busca estendre una visió positiva d’aquest fe-
nomen (tal com estableix la línia estratègica número 5 de l’ECAI). Entre les accions 
més destacables que s’han desplegat hi ha l’impuls d’un Pla de mentoria entre iguals, 
per reforçar els vincles d’infants i joves amb la comunitat local, o l’ampliació del 
projecte «Biblioteques arreu del Territori», que inclou formació a bibliotecaris i bi-
bliotecàries per tal de millorar l’atenció a les necessitats dels i les joves migrats sols.

Pel que fa a la relació millora de la situació habitacional dels joves migrats ma-
jors d’edat, cal destacar la posada en marxa del Projecte Sostre 360º, adreçat a joves 
majors d’edat que es troben en situació de vulnerabilitat i sense referents al territori, 
independentment de la seva situació administrativa actual o anterior. Aquest progra-
ma d’acompanyament personalitzat vol oferir un marc estable de referència per aju-
dar a construir un projecte de vida autònom i autosuficient als i les joves atesos. El 
programa es nodreix del treball en xarxa i multidisciplinari per superar la conflicti-
vitat i evitar la cronificació d’aquestes situacions. D’aquesta manera, les necessitats 
de les persones joves ateses s’aborden des d’un vessant social i educatiu, en un en-
torn residencial compartit, amb la finalitat de consolidar les actituds i habilitats ne-
cessàries per tal de viure de manera autònoma, facilitar l’accés als recursos de l’en-
torn i garantir una convivència positiva entre elles i amb l’entorn veïnal i comunitari.

Pel que fa a la lletra h) de la Moció que requereix al Govern a intensificar, da-
vant l’augment dels problemes d’addicció de joves als entorns digitals, el desplega-
ment del Pla de drogues i addiccions comportamentals 2019-2023, us informo que 
l’abordatge del consum de drogues i les addiccions comportamentals és una de les 
línies prioritàries d’intervenció del Departament de Salut, mitjançant la Subdirec-
ció general de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i un 
repte permanent que necessita d’una constant adaptació de les polítiques i les línies 
d’actuació amb l’objectiu d’oferir a la persona el servei que més s’adeqüi a les seves 
necessitats i situació, des d’una perspectiva integral i centrada en la persona.

En aquest sentit, el Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2023 
(DAC), neix amb el compromís de promoure, coordinar i liderar l’abordatge de les 
problemàtiques de salut i socials relacionades amb el consum d’alcohol i altres dro-
gues, i amb altres comportaments susceptibles de generar addicció.

El nou Pla fou aprovat el juliol de 2020 per la Comissió Interdepartamental so-
bre drogues. El procés d’elaboració ha sigut participatiu, a través de reunions amb 
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tots els actors clau: departaments de la Generalitat implicats (Acció Exterior, Rela-
cions Institucionals Transparència, Cultura, Educació, Justícia, Presidència, Salut, 
Interior, Treball, afers socials i famílies), representants de plans estratègics (Pla di-
rector de salut mental i addiccions, Estratègia nacional de l’atenció primària i salut 
comunitària, Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addicions), 
administracions locals, Diputacions, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, pro-
fessionals dels serveis sanitaris i socials, la Federació i l’Associació de municipis de 
Catalunya, entitats representants de persones afectades i les seves famílies, ONGs i 
entitats especialitzades) i jornades participatives per posar en comú les línies estra-
tègiques i consensuar objectius i accions proposades.

El Pla integra i aglutina les diferents iniciatives i accions que han de dur a terme 
els diferents actors des dels vessants social, econòmic, educatiu i sanitari, i aborda el 
fenomen de les drogues des de la prevenció universal fins a la reducció de danys, des 
d’una perspectiva transversal que té en compte els diferents eixos de desigualtat com 
el gènere, la diversitat cultural i l’edat.

Els objectius generals del Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 
(DAC) són:

1. Incrementar l’edat d’inici del consum de drogues i dels comportaments sus-
ceptibles de generar addicció.

2. Disminuir la prevalença del consum de drogues, tant les socialment integra-
des, com les que no ho estan, així com del joc patològic i sobre usos d’internet.

3. Reduir la morbiditat, la discapacitat i la mortalitat derivades de l’ús de dro-
gues, el joc, les apostes i internet.

4. Disminuir les situacions personals, familiars i socials no desitjades relaciona-
des amb drogues i addiccions comportamentals (conflictivitat, violència, exclusió, 
etc.).

Per assolir aquests objectius el Pla disposa una estructura basada en 4 grans Lí-
nies estratègiques:

– Construcció de comunitats educadores i resilients enfront de les DAC
– Apoderament de la persona i compromís amb els seus drets
– Millora en salut i benestar: de la prevenció universal, a la reducció de danys
– Innovació i gestió del coneixement en l’abordatge preventiu i assistencial de 

les DAC.
Aquestes línies estratègiques inclouen 15 Àrees temàtiques que es concreten en 

27 objectius específics, que es duran a terme mitjançant el desplegament de 361 ac-
tivitats, donant com a resultat més de 500 productes.

Per tal d’arribar als adolescents i joves i incidir-hi de manera efectiva i eficient, 
totes aquestes actuacions detallades anteriorment es veuen reforçades amb el des-
plegament d’accions en altres àmbits com són l’àmbit educatiu, l’àmbit familiar, les 
xarxes socials i actuacions específiques per grups vulnerables en l’àmbit comunitari. 
Així mateix, s’ha dissenyat una estratègia d’implementació transversal, coordinant 
els programes mitjançant un seguit d’actuacions en els diferents àmbits on aquests 
es troben (centres educatius de primària i secundària, universitats, espais de lleure, 
locals d’oci i festes majors, famílies, xarxes socials, recursos assistencials, DGA-
IA, etc.), adreçades directament al col·lectiu jove i també al seu entorn. Aquestes 
mesures d’entorn, anomenades de prevenció ambiental o estructural, són claus per 
promoure entorns saludables on els i les joves puguin prendre les millors decisions 
envers la seva salut, respecte del consum d’alcohol i altres drogues i addiccions.

Pel que fa a l’abordatge de la situació de la gent jove atenent a les noves necessi-
tats emergents detectades com a conseqüència de les mesures i restriccions adopta-
des per fer front a la situació de pandèmia, la Subdirecció General de Drogodepen-
dències (SGD) està impulsant i liderant en tot el territori, a través del desplegament 
del Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2023 (amb la coordinació 
i garantia de coherència de les diferents accions desenvolupades interdepartamen-
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talment, així com d’aquelles promogudes des dels ens locals, les xarxes de profes-
sionals i les entitats especialitzades en la prevenció i l’atenció de les Drogodepen-
dències i Addiccions Comportamentals (DAC)) les actuacions vinculades a la Línia 
Estratègica 3 (LE3), de millora en salut i benestar: de la prevenció universal a la 
reducció de danys.

La continuïtat en l’impuls i el desenvolupament d’aquesta línia estratègica, amb 
llarga trajectòria a la Subdirecció general de Drogodependències donada la impor-
tància en l’assoliment dels seus resultats, ha estat adaptada i modificada d’acord amb 
les noves circumstàncies, per garantir la implementació i el sosteniment en tot el ter-
ritori de Catalunya d’intervencions preventives i assistencials basades en la millor 
evidència disponible, que contribueixin a reduir de manera significativa l’impacte 
negatiu en salut i social, tant individualment com poblacional, del consum d’alcohol, 
tabac i altres drogues i de les addiccions comportamentals.

La situació de crisi sanitària provocada per la pandèmia, ha generat situacions es-
tressants i angoixants que han produït un patiment emocional, moltes vegades difícil 
de gestionar. El confinament i una situació restrictiva, sostinguda en el temps, han 
incrementat el temps de connexió als entorns digitals i els riscs derivats d’aquests: 
addicció, assetjament en línia, informacions falses que sovint, en algunes persones, 
distorsionen els seus coneixements i influint en la seva actitud vers diferents aspec-
tes de la salut (salut sexual, consum de substàncies, la pandèmia, et.). En definitiva, 
ha provocat un augment de problemes de salut mental, de violència, de consum de 
drogues, d’addiccions (alcohol, tabac, i comportamentals als entorns digitals, xarxes 
socials, videojocs, jocs d’aposta), etc.

Pel què, cal promoure actuacions preventives que regulin la disponibilitat i l’ac-
cés a les substàncies, al joc d’entreteniment i a les apostes en línia; cal sensibilitzar 
i fer conscients, especialment els joves i els adolescents, dels riscos de determina-
des pràctiques de consum: consums episòdics intensius (intoxicacions), policonsum 
(alcohol, cànnabis, estimulants, etc.), ús de fàrmacs sense prescripció mèdica (hip-
nòtics, derivats opiacis, etc.), consum de noves substàncies psicoactives (NPS), usos 
d’eines digitals i consum vinculat a pràctiques sexuals de determinats col·lectius. 
D’altra banda, cal fer un replantejament de la resposta, tant preventiva com assis-
tencial, dins l’àmbit de les addiccions comportamentals i tenir en compte les conse-
qüències per a terceres persones (danys a tercers), així com garantir també la lluita 
contra l’estigmatització i la discriminació de les persones amb problemàtiques rela-
cionades amb les DAC.

Per això, la Subdirecció General de Drogodependències, que coordina i gestiona 
les actuacions de prevenció, assistència, reducció de danys, reinserció i vigilància 
epidemiològica en matèria de substàncies i comportaments susceptibles de generar 
dependència, ha reforçat amb caràcter prioritari la intervenció, amb la finalitat de 
disminuir-ne el consum, minimitzar els riscos associats i les conseqüències negati-
ves, tant per a l’individu com per a la comunitat.

Concretament, i en referència a la prevenció de les addiccions, d’acord amb la 
línia estratègica 3 del Pla DAC, que hem descrit anteriorment, destaquem l’objectiu 
3.1.2, adreçat a enfortir en l’àmbit del lleure i l’oci nocturn les estratègies de preven-
ció en els consums de drogues, els jocs amb apostes i els usos de pantalles. I especí-
ficament, derivada d’aquest objectiu, volem destacar el compliment de l’activitat 5, 
que disposa elaborar una guia educativa i preventiva sobre entorns digitals adreçada 
a professionals que treballen amb població adolescent, la qual s’ha començat a des-
plegar territorialment durant aquest 2022.

Barcelona, 30 de maig de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials
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Control del compliment de la Moció 63/XIV, sobre l’impuls de la 
mediació i els mètodes alternatius de resolució de conflictes
390-00063/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 62740 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.06.2022

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 63/XIV, sobre l’impuls de la me-
diació i els mètodes alternatius de resolució de conflictes (tram. 390-00063/13), us 
informo del següent:

Durant el darrer any, el Centre de Mediació de Catalunya (CMC) ha signat dotze 
nous convenis de col·laboració amb ajuntaments i entitats de l’Administració local. 
Mitjançant aquests convenis, s’han iniciat dotze nous serveis d’informació media-
dora, gestionats per les pròpies entitats locals. També, mitjançant convenis signats 
amb el CMC, el Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya 
i el Col·legi de Registradors, han esdevingut col·legis professionals de la mediació. 
Actualment, els col·legis professionals de mediació són 22.

El CMC també ha participat, conjuntament amb universitats i altres corpora-
cions de dret públic, en esdeveniments de referència per a l’impuls dels Mecanismes 
Alternatius de Resolució de Conflictes (ADR); com ara, el VI Congrés Internacional 
per a l’Estudi de la Mediació i el Conflicte, organitzat per la UPF Barcelona School 
of Management, el Congrés de Mediació del Consell de l’Advocacia Catalana, el V 
Congrés de l’Advocacia Catalana o el IV Congrés de Mediació, organitzat per l’Il-
lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), entre d’altres.

Pel que fa a l’impuls de la difusió de la mediació i els ADR, el CMC du a terme 
les accions següents.

– Edició del butlletí ADR Justícia, amb més de 1.900 subscriptors –un dels but-
lletins de la Generalitat amb més difusió– una eina útil tant per les persones interes-
sades en general com per als professionals de la medicació i els ADR i, en concret, 
per als mediadors del Registre de persones mediadores del CMC: durant el 2021, se 
n’han editat 11 números.

– Actualització i millora de la pàgina web del CMC que, durant el 2021, ha acu-
mulat un total de 78.897 visites.

– Organització de la commemoració institucional del Dia Europeu de la Media-
ció, el 21 de gener de 2022, amb diversos actes institucionals. Aquesta diada se ce-
lebra, simultàniament a tot Europa, el dia de l’aniversari de l’aprovació de la 1a Re-
comanació núm. R (98) 1, sobre mediació familiar, per part del Comitè de Ministres 
del Consell d’Europa.

– Convocatòria i resolució dels Premis ADR Justícia 2021. Aquests premis s’em-
marquen l’acció d’impuls i difusió de la mediació i altres ADR, per part del Depar-
tament de Justícia, com a reconeixement de l’originalitat, la innovació, l’avenç teòric 
i l’aplicabilitat de les millors recerques i les millors experiències pràctiques dutes a 
terme per a les administracions locals o per a professionals i empreses privades, així 
com les millors publicacions de i accions de comunicació i difusió en aquest àmbit.

Per promoure i impulsar la formació, el CMC ha impulsat un seguit d’actuacions 
concebudes amb l’objectiu de crear i compartir coneixement:

– Grup de treball sobre el coordinador de parentalitat: les funcions, els límits, la 
designació i, si s’escau, la regulació jurídica. Actualment, s’han analitzat i valorat 
les conclusions d’aquest grup de treball per poder prendre una decisió sobre si s’op-
ta per impulsar aquesta figura de coordinador de parentalitat, en el nostre àmbit o, 
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alternativament, s’opta per enfocar aquest impuls cap a altres àmbits més ajustats a 
la seva naturalesa.

– Programa de Sessions metodològiques; un espai d’intercanvi de coneixements 
pràctics, metodològics o conceptuals sobre la mediació, que s’ofereix des de l’any 
2004 i que, actualment, s’impulsa amb el suport del Centre d’Estudis Jurídics i For-
mació Especialitzada (CEJFE) com a un sistema d’aprenentatge i formació conti-
nuada per als mediadors del CMC.

– Publicació de la Guia del mediador; se n’ha publicat la primera edició, com a 
recurs formatiu per als mediadors dels registres del CMC, una guia pràctica que els 
acompanyi en els processos de mediació que els arriben, derivats del CMC. Aquesta 
publicació garanteix un procés de qualitat, subjecte a la legislació, la competència i 
l’ètica professional, en una tasca de millora i posa l’accent a desplegar quins són els 
continguts que convé transmetre en la nova sessió prèvia –que ara duen a terme els 
mateixos mediadors– per poder garantir que el ciutadà tingui una visió completa i 
prou informada dels elements clau d’una mediació.

El 8 de març de 2022, el Consell Executiu va aprovar l’Acord de Govern 
GOV/41/2022, de 8 de març, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de 
Mediació i Resolució Alternativa de Conflictes, que ha celebrat la seva sessió cons-
titutiva l’1 de juny de 2022.

L’objecte de la Comissió és promoure i intercanviar bones pràctiques entre els 
diferents departaments i unitats de l’Administració que fan servir la mediació a l’ho-
ra de dirimir conflictes amb o entre els ciutadans i unificar criteris i formes de tre-
ballar a l’hora d’aplicar la resolució alternativa de conflictes de de l’Administració.

El nou ens té l’encàrrec d’elaborar un mapa dels diferents serveis que es presten 
per part dels diferents departaments de la Generalitat que ofereixen la mediació com 
a eina per resoldre els conflictes com ho pot ser en l’àmbit de la seguretat, el con-
sum, l’habitatge, educació, treball o els conflictes comunitaris o familiars. A més, 
també s’impulsa la col·laboració entre la Generalitat i altres administracions i orga-
nismes públics que fan servir la gestió alternativa de conflictes com ara ajuntaments, 
diputacions o consells comarcals.

La Comissió està presidida per la consellera de Justícia, com a persona titular 
del departament competent en matèria de promoció i desenvolupament dels mitjans 
alternatius de resolució de conflictes; la vicepresidència primera correspon a la per-
sona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de pro-
moció i desenvolupament dels mitjans alternatius de resolució de conflictes; la vice-
presidència segona correspon a la titular de la direcció general competent en matèria 
de promoció i desenvolupament dels mitjans alternatius de resolució de conflictes. 
Les vocalies són exercides per:

– Una persona representat de cadascun dels departaments de l’Administració de 
la Generalitat, designada per la persona titular de la secretaria general de cada de-
partament.

– La persona titular de la direcció general competent en matèria d’execució pe-
nal a la comunitat i de justícia juvenil del departament competent en matèria dels 
serveis penitenciaris, la reinserció i la justícia juvenil.

– La persona titular de la direcció de l’Agència Catalana del Consum.
– La persona titular de la direcció general competent en matèria d’atenció a la 

família i comunitat educativa del departament competent en matèria d’educació.
– La persona que presideix la Junta d’Arbitratge i Mediació dels contractes de 

conreu i dels contractes d’integració de Catalunya.
– La persona que presideix la Junta Arbitral del Transport a Catalunya.
– La persona titular de l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de 

Tracte i la No-discriminació.
Facultativament, les persones titulars de les secretaries generals dels departa-

ments de l’Administració de la Generalitat que tinguin integrants d’altres òrgans, 



BOPC 332
13 de juny de 2022

4.50.02. Compliment de mocions 48

unitats o organismes públics que exerceixen funcions directament relacionades amb 
la matèria de resolució alternativa de conflictes, poden designar com a membres 
d’aquesta Comissió altres persones en representació de cadascun dels referits òr-
gans, unitats o organismes públics.

La secretaria de la Comissió correspon a la persona que ocupa la direcció del 
Centre de Mediació de Catalunya, que actua també com a vocal.

L’elaboració de l’avantprojecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflic-
tes, consta com a actuació del Pla de Govern. Actualment, s’estan fent els treballs 
preparatoris d’anàlisi de les necessitats, debilitats i mancances que presenta la Llei 
15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat i, per al darrer tri-
mestre d’aquest any 2022, està previst enllestir la memòria preliminar justificativa 
de la necessitat de la iniciativa legislativa.

Per últim, pel que fa al projecte de llei de mesures d’eficiència processal del ser-
vei públic de justícia, tenim previst fer arribar el nostre posicionament als grups par-
lamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, per garantir que el text que s’aprovi 
respecti les competències de Catalunya en matèria de mediació.

Barcelona, 2 de juny de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Control del compliment de la Moció 86/XIV, sobre les places 
residencials i de centres de dia
390-00086/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 62375 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.06.2022

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 86/XIV del Parlament de Catalu-
nya, sobre les places residencials i de centres de dia (tram. 390-00086/13), us infor-
mo del següent:

Pel que fa a l’apartat a) relatiu a presentar i publicar en el web del Departament 
de Drets Socials i en el termini de dos mesos, la programació territorial dels serveis 
socials especialitzats necessaris per al període 2022-2026, s’està treballant per de-
tectar les necessitats territorials de serveis socials especialitzats, mitjançant un apli-
catiu informàtic. L’objectiu és determinar-les per, posteriorment, poder atendre-les 
a tot el país. La programació territorial dels serveis socials especialitzats pel perío-
de 2022-2026 haurà d’incloure, per exemple, les necessitats actuals i l’augment de 
serveis i places durant el 2022 per part del Departament de Drets Socials (DSO).

L’augment de places del 2022, tant en recursos i serveis que atenen a gent gran 
com a persones amb discapacitat, representa un pas endavant per a cobrir part de les 
necessitats detectades els darrers anys. Cal tenir en compte, però, que la planifica-
ció a quatre anys restarà subjecte, però, tant a les necessitats com a la disponibilitat 
pressupostària de la Generalitat de Catalunya.

En relació amb els serveis especialitzats destinats a atendre les persones amb 
discapacitat, el passat 29 d’abril es va presentar un pla impulsat pel Departament 
amb l’objectiu de reduir les llistes d’espera per accedir a aquests serveis. En aquest 
sentit, durant el 2022 s’incorporaran 800 noves places residencials i d’atenció diürna 
per a persones amb discapacitat física o intel·lectual: 385 places en residències i llars 
residència i 415 en centres d’atenció especialitzada, serveis de teràpia ocupacional 
i serveis ocupacionals d’inserció. S’està treballant, doncs, en el procés de provisió 
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d’aquests 800 places noves. A partir del setembre de 2022 es treballarà en la detec-
ció de les necessitats dels propers anys.

Pel que fa a la lletra b) en la que s’insta el Govern a complir els acords, els con-
venis i els protocols signats en legislatures anteriors amb els ens locals per a la pro-
visió de places públiques de centres de dia i de centres residencials, el Departament 
de DSO respecta la literalitat del text dels acords, els convenis i els protocol signats 
en legislatures anteriors, amb els ens locals per a la provisió de places públiques de 
centres de dia i de centres residencials. Tanmateix, aquests acords només es poden 
dur a terme quan les places existeixin i segons les disposicions pressupostàries del 
moment.

En darrer lloc i pel que fa a la lletra d) relativa a publicar en el termini de dos 
mesos l’ordre de bases de la convocatòria de subvencions dels fons «Pròxima Ge-
neració», us informo que dilluns 16 de maig ja va ser publicada al DOGC l’OR-
DRE DSO/109/2022, de 13 de maig, per la qual s’aproven les bases que han de regir 
les convocatòries de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjan-
çant el programa Next Generation EU.

Barcelona, 30 de maig de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre l’anunci de l’ajornament de 
la consulta dels Jocs Olímpics d’Hivern
354-00122/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP ECP (reg. 61864).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 08.06.2022.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi de 
Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la 
manca de mitjans de què disposen els secretaris, interventors i 
tresorers de l’Administració local
356-00704/13

SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP Cs (reg. 61238).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 08.06.2022.
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4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de 
funcionaris i d’altres persones

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la presentació del pla 
de govern del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
359-00016/13

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (reg. 62484).
Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 07.06.2022.
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