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

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat i 
proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu 
a la protecció de les indicacions geogràfiques de productes 
artesanals i industrials i pel qual es modifiquen els reglaments 
(UE) 2017/1001 i (UE) 2019/1753 del Parlament Europeu i del Consell 
i la Decisió (UE) 2019/1754 del Consell
295-00126/13

DICTAMEN

La Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la sessió tinguda 
el 16 de juny de 2022, ha estudiat el text de la Proposta de reglament del Parlament 
Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les indicacions geogràfiques de pro-
ductes artesanals i industrials (tram. 295-00126/13).

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 204 del Reglament del Parlament, 
la Comissió ha acordat d’aprovar el dictamen següent: 

Dictamen sobre l’adequació al principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu 
a  la protecció de les indicacions geogràfiques de productes artesanals i 
industrials (tram. 295-00126/13)

1. Antecedents
a) Base jurídica
L’article 12 del Tractat de la Unió Europea disposa que els parlaments nacionals 

han de vetllar perquè es respecti el principi de subsidiarietat.
L’article 6 del Protocol (núm. 2) sobre l’aplicació dels principis de subsidiarietat 

i proporcionalitat estableix que correspon a cada parlament nacional o cambra d’un 
parlament nacional consultar, si escau, els parlaments regionals amb competències 
legislatives.

L’article 188 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) determina que el Par-
lament de Catalunya ha de participar en el control del principi de subsidiarietat amb 
relació als projectes d’actes legislatius de la Unió Europea.

L’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, del 19 de maig, per la qual es regula la 
Comissió Mixta per a la Unió Europea, modificada per la Llei de l’Estat 24/2009, 
del 22 de desembre, estableix que el Congrés i el Senat han de trametre als parla-
ments de les comunitats autònomes les iniciatives legislatives de la Unió Europea 
sense prejutjar l’existència de competències autonòmiques afectades.

b) Procediment
De conformitat amb l’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, la Comissió Mix-

ta per a la Unió Europea va trametre al Parlament de Catalunya, el 23 de maig de 
2022, la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la pro-
tecció de les indicacions geogràfiques de productes artesanals i industrials (tram. 
295-00126/13).

La Comissió Mixta va obrir un termini de quatre setmanes perquè el Parlament 
li trametés el dictamen motivat corresponent sobre la possible vulneració del prin-
cipi de subsidiarietat.

De conformitat amb el que estableix l’article 204.1 i 2 del Reglament del Parla-
ment i l’Acord de la Mesa del Parlament del 6 de juliol de 2021, la Mesa del Parla-
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ment va acordar delegar a la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació l’admissió a tràmit i la tramitació de la iniciativa i l’obertura d’un termi-
ni perquè els grups parlamentaris hi poguessin formular observacions.

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la ses-
sió del 30 de maig de 2022, va admetre a tràmit el projecte d’acte legislatiu objecte 
de dictamen.

De conformitat amb l’article 6.2 de la Llei de l’Estat 8/1994, el termini per a tra-
metre el dictamen a les Corts Generals fineix el 20 de juny de 2022.

c) Objecte
La proposta d’acte legislatiu pretén establir una protecció de les indicacions ge-

ogràfiques per als productes artesanals i industrials.
El seu objectiu és millorar la posició dels productors per a protegir els productes 

artesanals i industrials contra la falsificació en tot el territori de la Unió i facilitar 
incentius per tal d’invertir en aquests productes. També pretén incrementar la visi-
bilitat d’aquests productes i beneficiar, per tant, els consumidors.

Les regions en què operen els productors s’haurien de beneficiar d’una protecció 
dels productes típics i haurien de poder desenvolupar llur potencial turístic, mante-
nir i atraure mà d’obra qualificada i preservar llur patrimoni cultural.

Per a aconseguir aquests objectius, la proposta es basa en una protecció específi-
ca de les indicacions geogràfiques, la qual cosa implica que tant els productors com 
les autoritats públiques col·laborin en el desenvolupament de l’expedient tècnic del 
producte (plec de condicions).

L’objectiu general del projecte d’acte legislatiu és, doncs, crear un dret unitari eu-
ropeu de propietat intel·lectual i industrial per als productes artesanals i industrials 
en tot el territori de la Unió i establir disposicions sobre autorització, coordinació i 
control centralitzats a escala de la Unió.

Actualment, no existeix cap mecanisme a escala de la Unió per a protegir els 
noms de productes, com per exemple, el vidre de Murano. En el mercat interior no 
existeix cap sistema transfronterer de reconeixement mutu dels sistemes de protec-
ció nacionals. No es permet, per tant, certificar a escala de la Unió, el vincle entre 
qualitat i origen geogràfic que indica qualitats atribuïdes a tècniques i tradicions 
locals específiques.

És destacable el títol II de la proposta d’acte legislatiu, en què s’estableixen, en-
tre altres, les normes uniformes del registre, tant a escala nacional com de la Unió. 
A més, s’especifica el procediment d’oposició, es defineix el sol·licitant i s’enumeren 
els requisits que aquest ha de complir, el contingut dels documents de la sol·licitud i 
es defineix la funció del registre.

d) Competències de la Unió Europea que fonamenten el projecte d’acte legislatiu
La base jurídica de la proposta és, d’una banda, l’article 118, paràgraf primer, del 

Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) i, de l’altra, l’article 207.2 del ma-
teix tractat.

La proposta, per tant, es fonamenta jurídicament en el TFUE i, en particular, en 
les competències de la Unió Europea en matèria de propietat intel·lectual i industrial 
i en la política comercial comuna.

L’article 118 del TFUE estableix que el Parlament Europeu i el Consell poden 
adoptar, d’acord amb el procediment legislatiu ordinari, les mesures relatives a la 
creació de títols europeus per a garantir una protecció uniforme dels drets de pro-
pietat intel·lectual i industrial en la Unió i a l’establiment de règims d’autorització, 
coordinació i control centralitzats a escala de la Unió.

L’article 207.2 del TFUE determina que el Parlament Europeu i el Consell, 
d’acord amb el procediment legislatiu ordinari, adoptaran mitjançant reglaments les 
mesures que defineixin un marc d’aplicació de la política comercial comuna.
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e) Competències afectades de la Generalitat de Catalunya
La proposta podria afectar les competències i els interessos de la Generalitat en 

matèria de denominacions i indicacions geogràfiques i de qualitat (article 128 EAC), 
en matèria d’artesania (article 139.3 EAC) i en matèria de propietat intel·lectual i in-
dustrial (article 155 EAC).

En particular, l’article 128 de l’EAC disposa el següent: 
«1. Correspon a la Generalitat, respectant el que disposa l’article 149.1.13 de 

la Constitució, la competència exclusiva sobre denominacions d’origen i altres 
mencions de qualitat, que inclou el règim jurídic de creació i funcionament, el 
qual alhora inclou: 

a) La determinació dels possibles nivells de protecció dels productes, llur rè-
gim i llurs condicions, i també els drets i les obligacions que en deriven.

b) El règim de titularitat de les denominacions, respectant la legislació de 
propietat industrial.

c) La regulació de les formes i les condicions de producció i comercialització 
dels productes corresponents, i el règim sancionador aplicable.

d) El règim de l’organització administrativa de la denominació d’origen, o 
menció de qualitat, referida tant a la gestió com al control de la producció i la 
comercialització.

2. La competència a què fa referència l’apartat 1 inclou el reconeixement de 
les denominacions o les indicacions, l’aprovació de llurs normes reguladores i 
totes les facultats administratives de gestió i control sobre l’actuació de les de-
nominacions o les indicacions, especialment les que deriven de l’eventual tutela 
administrativa sobre els òrgans de la denominació i de l’exercici de la potestat 
sancionadora per infraccions del règim de la denominació.

3. La Generalitat, en cas que el territori d’una denominació superi els límits 
de Catalunya, exerceix les facultats de gestió i control sobre les actuacions dels 
òrgans de la denominació relatives a terrenys i instal·lacions situats a Catalunya, 
en els termes que determinen les lleis. La Generalitat participa en els òrgans de 
la denominació i en l’exercici de llurs facultats de gestió.

4. La Generalitat exerceix sobre el seu territori les obligacions de protecció 
derivades del reconeixement per la mateixa Generalitat d’una denominació d’ori-
gen o d’una indicació geogràfica protegida. Les autoritats corresponents col·la-
boren en la protecció de les denominacions geogràfiques i de qualitat catalanes 
fora del territori de Catalunya i davant les corresponents institucions de protec-
ció europees i internacionals.»

D’altra banda, l’article 139.3 de l’EAC disposa que correspon a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria d’artesania.

I l’article 155 de l’EAC estableix que: 
«1. Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència executiva en ma-

tèria de propietat intel·lectual, que inclou en tot cas: 
a) L’establiment i la regulació d’un registre, coordinat amb el de l’Estat, dels 

drets de propietat intel·lectual generats a Catalunya o dels quals siguin titulars 
persones amb residència habitual a Catalunya; l’activitat d’inscripció, modifica-
ció o cancel·lació d’aquests drets, i l’exercici de l’activitat administrativa neces-
sària per a garantir-ne la protecció a tot el territori de Catalunya. La Generalitat 
ha de comunicar a l’Estat les inscripcions efectuades en el seu registre perquè 
siguin incorporades al registre estatal; ha de col·laborar amb aquest registre i fa-
cilitar el bescanvi d’informació.

b) L’autorització i la revocació de les entitats de gestió col·lectiva dels drets de 
propietat intel·lectual que actuïn majoritàriament a Catalunya, i també assumir 
tasques complementàries d’inspecció i control de l’activitat d’aquestes entitats.
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2. Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de propie-
tat industrial, que inclou en tot cas: 

a) L’establiment i la regulació d’un registre, coordinat amb el de l’Estat, de 
drets de propietat industrial de les persones físiques o jurídiques.

b) La defensa jurídica i processal dels topònims de Catalunya aplicats al sec-
tor de la indústria.»

L’article 149.1.9 de la Constitució espanyola estableix que l’Estat té competència 
exclusiva per a la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial.

L’article 149.1.13 de la Constitució espanyola estableix que l’Estat té competèn-
cia exclusiva per a les bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica.

2. Observacions (de tipus tècnic, jurídic o polític)
Pel que fa a la fonamentació del principi de subsidiarietat, s’argumenta que l’ac-

ció de la Unió Europea, en aquest àmbit material, és necessària perquè proporciona 
un marc jurídic comú per a les indicacions geogràfiques de productes artesanals i 
industrials, la protecció de les quals és una competència compartida de la Unió i 
dels estats membres.

Els estats membres no poden, per si mateixos, aconseguir l’objectiu de la propos-
ta, ateses les normes divergents que s’han anat desenvolupant a escala nacional, i no 
disposen, per tant, de reconeixement mutu.

Atès que es tracta d’una mesura en un àmbit atribuït expressament a la compe-
tència de les institucions de la Unió pels tractats, i en què el valor afegit i la neces-
sitat d’acció de la Unió resten garantits, es pot concloure que la proposta s’adequa al 
principi de subsidiarietat.

3. Conclusió
El Parlament de Catalunya conclou que el projecte d’acte legislatiu s’ajusta al 

principi de subsidiarietat.
No obstant això, els títols normatius dels articles 128 i 155 de l’EAC permeten 

incidir en el fet que les administracions regionals amb competències en la matèria 
haurien de participar en l’establiment i la regulació del registre, especialment pel 
que fa a la fase nacional del registre.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2022
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; el president de la Comissió, 

Francesc de Dalmases i Thió
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, 
del 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials 
(prevenció i control integrats de la contaminació) i la Directiva 
1999/31/CE del Consell, del 26 d’abril de 1999, relativa al vessament 
de residus
295-00128/13

DICTAMEN

La Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la sessió tinguda 
el 16 de juny de 2022, ha estudiat el text de la Proposta de directiva del Parlament 
Europeu i del Consell pel qual es modifica la Directiva 2010/75/UE del Parlament 
Europeu i del Consell, del 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials 
(prevenció i control integrats de la contaminació) i la Directiva 1999/31/CE del Con-
sell, del 26 d’abril de 1999, relativa al vessament de residus (tram. 295-00128/13).

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 204 del Reglament del Parlament, 
la Comissió ha acordat d’aprovar el dictamen següent: 

Dictamen sobre l’adequació al principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell pel qual es 
modifica la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, 
del 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i 
control integrats de la contaminació) i la Directiva 1999/31/CE del Consell, 
del 26 d’abril de 1999, relativa al vessament de residus (tram. 295-00128/13)

1. Antecedents
a) Base jurídica
L’article 12 del Tractat de la Unió Europea disposa que els parlaments nacionals 

han de vetllar perquè es respecti el principi de subsidiarietat.
L’article 6 del Protocol (núm. 2) sobre l’aplicació dels principis de subsidiarietat 

i proporcionalitat estableix que correspon a cada parlament nacional o cambra d’un 
parlament nacional consultar, si escau, els parlaments regionals amb competències 
legislatives.

L’article 188 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) determina que el Par-
lament de Catalunya ha de participar en el control del principi de subsidiarietat amb 
relació als projectes d’actes legislatius de la Unió Europea.

L’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, del 19 de maig, per la qual es regula la 
Comissió Mixta per a la Unió Europea, modificada per la Llei de l’Estat 24/2009, 
del 22 de desembre, estableix que el Congrés i el Senat han de trametre als parla-
ments de les comunitats autònomes les iniciatives legislatives de la Unió Europea 
sense prejutjar l’existència de competències autonòmiques afectades.

b) Procediment
De conformitat amb l’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, la Comissió Mix-

ta per a la Unió Europea va trametre al Parlament de Catalunya, el 26 de maig de 
2022, la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell pel qual es mo-
difica la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 24 de no-
vembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la 
contaminació) i la Directiva 1999/31/CE del Consell, del 26 d’abril de 1999, relativa 
al vessament de residus (tram. 295-00128/13).

La Comissió Mixta va obrir un termini de quatre setmanes perquè el Parlament 
li trametés el dictamen motivat corresponent sobre la possible vulneració del prin-
cipi de subsidiarietat.
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De conformitat amb el que estableix l’article 204.1 i 2 del Reglament del Parla-
ment i l’Acord de la Mesa del Parlament del 6 de juliol de 2021, la Mesa del Parla-
ment va acordar delegar a la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació l’admissió a tràmit i la tramitació de la iniciativa i l’obertura d’un termi-
ni perquè els grups parlamentaris hi poguessin formular observacions.

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la ses-
sió del 30 de maig de 2022, va admetre a tràmit el projecte d’acte legislatiu objecte 
de dictamen.

De conformitat amb l’article 6.2 de la Llei de l’Estat 8/1994, el termini per a tra-
metre el dictamen a les Corts Generals fineix el 23 de juny de 2022.

c) Objecte
La proposta d’acte legislatiu pretén revisar la Directiva 2010/75/UE, sobre les 

emissions industrials (DEI).
La Unió Europea es va comprometre, en el Pacte verd europeu, a revisar les me-

sures de la Unió per tal d’abordar la contaminació procedent de les grans instal·la-
cions agroindustrials.

La proposta d’acte legislatiu té com a objectiu general, per tant, contribuir, de 
manera eficaç i eficient, a protegir els ecosistemes i la salut humana dels efectes 
perjudicials de la contaminació procedent de les instal·lacions agroindustrials i a 
millorar la resiliència de la indústria de la Unió davant dels efectes del canvi cli-
màtic.

La revisió de la DEI té per objectiu estimular una transformació agroindustrial 
profunda que tendeixi cap a una contaminació zero mitjançant l’ús de tecnologies 
d’avantguarda, més eficiència energètica i una economia circular. Així mateix, pre-
tén donar suport a la creació d’unes condicions de competència equitatives que ofe-
reixin un alt nivell de protecció de la salut humana i del medi ambient.

d) Competències de la Unió Europea que fonamenten el projecte d’acte legislatiu
La proposta es fonamenta jurídicament en el Tractat de Funcionament de la Unió 

Europea (TFUE) i, en particular, en les competències de la Unió Europea en matè-
ria de medi ambient.

Concretament, la base jurídica de la proposta són els articles 191 i 192.1 del 
TFUE.

D’acord amb l’article 191 del TFUE, la Unió ha de contribuir als objectius se-
güents: la preservació, la protecció i la millora de la qualitat del medi ambient, el fo-
ment a nivell internacional de mesures destinades a afrontar els problemes regionals 
o mundials del medi ambient i a lluitar contra el canvi climàtic.

L’article 192.1 del TFUE estableix que el Parlament Europeu i el Consell, d’acord 
amb el procediment legislatiu ordinari, han de decidir les accions que cal emprendre 
per a assolir els objectius fixats per l’article 191.

e) Competències afectades de la Generalitat de Catalunya
La proposta podria afectar les competències i els interessos de la Generalitat en 

matèria d’indústria (article 139 EAC) i en matèria de medi ambient (article 144 EAC).
En particular, l’article 139 de l’EAC disposa el següent: 

«1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’indús-
tria, salvant el que estableix l’apartat 2. Aquesta competència inclou, en tot cas, 
l’ordenació dels sectors i dels processos industrials a Catalunya, la seguretat de 
les activitats, de les instal·lacions, dels equips, dels processos i dels productes in-
dustrials i la regulació de les activitats industrials que puguin produir impacte en 
la seguretat o la salut de les persones.»
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I l’article 144 de l’EAC estableix que: 
«1. Corresponen a la Generalitat la competència compartida en matèria de 

medi ambient i la competència per a l’establiment de normes addicionals de pro-
tecció. Aquesta competència compartida inclou en tot cas: 

[...]
j) La promoció de les qualificacions relatives a productes, activitats, instal·la-

cions, infraestructures, procediments, processos productius o conductes respec-
tuosos amb el medi.

k) La prevenció, la restauració i la reparació de danys al medi ambient, i tam-
bé el règim sancionador corresponent.

[...]»

L’article 149.1.23 de la Constitució espanyola estableix que l’Estat té competència 
exclusiva per a la legislació bàsica sobre la protecció del medi ambient, sens perju-
dici de les facultats de les comunitats autònomes d’establir normes addicionals de 
protecció.

2. Observacions (de tipus tècnic, jurídic o polític)
Pel que fa a la fonamentació del principi de subsidiarietat, s’argumenta que l’ac-

ció de la Unió Europea, en aquest àmbit material, és necessària atès el caràcter 
transfronterer de la contaminació procedent de les activitats industrials, la qual cosa 
justifica l’adopció de les mesures per part de la Unió.

Els estats membres no poden, per si mateixos, aconseguir de manera suficient els 
objectius plantejats en la proposta de directiva de garantir un nivell elevat de protec-
ció del medi ambient i millorar la qualitat mediambiental a tota la Unió.

Atès que es tracta d’una mesura en un àmbit atribuït expressament a la compe-
tència de les institucions de la Unió pels tractats, i en què el valor afegit i la neces-
sitat d’acció de la Unió resten garantits, es pot concloure que la proposta s’adequa al 
principi de subsidiarietat.

3. Conclusió
El Parlament de Catalunya conclou que el projecte d’acte legislatiu s’ajusta al 

principi de subsidiarietat.
No obstant això, els títols normatius dels articles 139 i 144 de l’EAC permeten 

incidir en el fet que les administracions regionals amb competències en la matèria 
s’haurien de tenir en compte en les disposicions de la proposta d’acte legislatiu que 
les afectin.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2022
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; el president de la Comissió, 

Francesc de Dalmases i Thió
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 64421; 64422 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 16.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 64421)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació de l’apartat 2

2. Pactar amb els municipis afectats i la Diputació de Lleida canvis de titulari-
tat de les diverses vies municipals i de la C-233, d’acord amb el que estableix el Pla 
Territorial de Ponent i el futur Pla Zonal de Lleida.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació de l’apartat 3

3. Establir, de manera urgent i en coordinació amb els municipis afectats i la Di-
putació de Lleida, un pla de manteniment i millora mentre no s’efectuï el canvi de 
titularitat.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 64422)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició al punt 2

Pactar amb els municipis afectats i la Diputació de Lleida la cessió canvis de la 
titularitat de les diverses vies municipals per a la creació de l’Eix transversal de Po-
nent i de la C-233.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
D’addició al punt 3

Establir, de manera urgent i en coordinació amb els municipis afectats i la Di-
putació de Lleida, un pla de manteniment i millora mentre no s’efectuï el canvi de 
titularitat.

Proposta de resolució sobre l’augment de la inversió en pisos 
tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual
250-00677/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 63000 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

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

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Ca-
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taluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución relativa al aumento de inversión 
en pisos tutelados para personas con deficiencias intelectuales, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió de Drets Socials, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los pisos tutelados sirven como alojamiento temporal o en algunas ocasiones 

de manera definitiva, para mejorar la convivencia de algunas personas. El principal 
objetivo de las viviendas tuteladas es promover e impulsar la autogestión y la auto-
suficiencia personal para alcanzar la emancipación. A ellas pueden optar personas 
con alguna discapacidad física o mental reconocida o también esas con problemas 
económicos o de integración familiar.

En el caso de las viviendas tuteladas para discapacitados intelectuales el fin es 
ofrecer una alternativa para llevar una vida realmente autónoma. También les per-
miten convivir de forma estable y prolongada en el tiempo con un grupo de perso-
nas ajenas a su entorno habitual, lo que refuerza su independencia, integración y 
autoconfianza.

Hay que tener en cuenta, que las personas con discapacidad intelectual sufren 
trastornos psiquiátricos con más frecuencia en cualquier etapa de la vida y además, 
su presencia aumenta cuanto más grave es el nivel de discapacidad intelectual. De 
hecho, hasta un 41% de personas con discapacidad intelectual presentan trastornos 
psiquiátricos.

Atendiendo a esto, podemos imaginar lo implica para las personas que lo pade-
cen, esto es, una serie de limitaciones para relacionarse, aprender o para realizar ac-
tividades cotidianas. Sin embargo, las personas con esta doble condición, con o sin 
problemas de la conducta, tienen las mismas necesidades que cualquier otra perso-
na, y necesitan los soportes adecuados para superarlas, por lo que deben tener acce-
so a una variedad de servicios de atención para facilitar su existencia y su inclusión 
en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta.

Las evidencias indican que las personas con discapacidad intelectual, ya tengan 
o no, algún trastorno de conducta o problemas de salud mental que viven en entor-
nos comunitarios, y utilizan los recursos de la comunidad, disfrutan de una mejor 
calidad de vida y de una mayor participación en actividades significativas en com-
paración con las que viven en entornos residenciales institucionales.

Otras de las ventajas que los pisos tutelados ofrecen a los discapacitados son: 
a) Potenciar la integración y la participación en la vida social y comunitaria: Los 

usuarios de estas viviendas, al compartir espacios y recursos con otros, deben im-
plicarse activamente en el cuidado y mantenimiento del hogar en el que conviven.

b) Posibilitar experiencias vitales apropiadas para la edad, necesidades de apren-
dizaje y tipo de discapacidad de cada usuario.

c) Acceso a servicios especializados entre los que se incluyen atención sanitaria, 
asesoramiento psicológico y uso conjunto de recursos laborales, de formación y de 
ocio.

Atendiendo a estos objetivos, existen varios tipos de residencias o centros tute-
lados: 

a) Viviendas tuteladas asistidas.
b) Viviendas tuteladas supervisadas.
c) Viviendas supervisadas para promocionar la autonomía y el aprendizaje.
d) Centros de día 8 o 12 h.
Por otra parte, el cuidado de la persona con discapacidad intelectual por parte de 

familiares representa actualmente el principal recurso asistencial. Este puede tener 
un impacto negativo en la salud y el bienestar del cuidador, lo que se ha atribuido a 
la sobrecarga. Los familiares cuidadores corren riesgo de deterioro de su salud físi-
ca y mental, manifestando tasas más altas de estrés y depresión. Como resultado, es 
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frecuente que los cuidadores pueden descuidar su propia salud personal y sufrir un 
deterioro en la calidad de vida.

A esto se suma la limitación laboral impuesta al familiar/cuidador, derivada de 
la situación en la que se encuentra la persona con discapacidad intelectual y con la 
consecuente disminución de ingresos económicos. El tiempo que un cuidador pue-
de dedicar a su actividad laboral se ve reducida, tanto por la atención domiciliaria 
que la persona necesita como por las constantes visitas médicas que en la mayoría 
de pacientes deben hacer.

Estos pisos tutelados, así como los centros de día, suponen, pues, un recurso ne-
cesario, ya no solo, para las personas discapacitadas, sino también para sus fami-
liares que pueden ver reducida su sobrecarga asistencial e incluso pueden volver a 
acceder al mercado laboral.

Lamentablemente y según datos de la propia Generalidad de Cataluña, en di-
ciembre de 2021, cerca de 3.500 personas con discapacidad intelectual estaban a la 
espera de una plaza para poder vivir con los apoyos necesarios, ya sea en una resi-
dencia, un hogar-residencia, o por contar con asistencia en el propio hogar.

Una larga lista de espera que, en algunos casos, puede llegar a demoras de más 
de 15 años. En este sentido, el sistema de asignación de plazas que van quedando 
vacantes o que se van creando cada año, y la falta de información sobre los criterios 
que se siguen para adjudicarlas y ocuparlas, causa una gran incertidumbre y preo-
cupación a las personas y familias del colectivo según apuntaba el sr. Carles Cam-
puzano, director de Dincat.

Los servicios de atención diurna o también llamados, centros de día, contaban 
con una lista de espera de más de 1000 personas a finales del 2021.

La falta de pisos tutelados y centros de día en Cataluña para personas con disca-
pacidad intelectual, supone un grave perjuicio para estos pacientes y para sus fami-
liares. La falta de capacidad de respuesta en estas situaciones del Departamento de 
Derechos Sociales no solo daña a estas personas sino a toda la sociedad en general 
que intenta suplir las carencias de la administración pública con sobreesfuerzos de 
toda la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales sin ánimo de 
lucro que hacen el trabajo que debería hacer la Generalidad de Cataluña.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Favorecer y aumentar las ayudas específicas a familiares/cuidadores 

responsables legales de una persona con discapacidad intelectual.
Segundo. Crear ayudas económicas específicas que compensen la perdida de ni-

vel adquisitivo por disminución o perdida de actividad laboral habitual de familia-
res/cuidadores de personas con discapacidad intelectual.

Tercero. Aumentar la inversión en vivienda tutelada específica para personas con 
discapacidad intelectual.

Cuarto. Aumentar la inversión en centros de día para personas con deficiencias 
intelectuales.

Quinto. Crear un registro de las personas con discapacidad intelectual que se en-
cuentran en lista de espera al que puedan acceder familiares o tutores legales.

Sexto. Publicar en el Portal de Transparencia de la Generalidad de Cataluña los 
criterios utilizados para la adjudicación de plazas para centros de día y viviendas 
tuteladas para personas con discapacidad intelectual.

Palacio del Parlamento, 7 de junio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, GP VOX
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Proposta de resolució sobre la creació d’un memorial de la Guerra 
Freda
250-00678/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 63102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, 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 Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la creació d’un memorial de la Guerra Freda, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
A les acaballes de la Segona Guerra Mundial, i en especial en finir aquesta, l’en-

frontament entre el bloc soviètic i el bloc occidental va donar lloc a un període histò-
ric conegut com a Guerra Freda, de tal durada i abast que té encara un clar i notable 
impacte sobre la geopolítica actual.

Al llarg de les dècades que van seguir la derrota del nazi-feixisme a Europa, i 
de l’imperialisme japonès al continent asiàtic i al Pacífic, les dues grans potències 
es van enfrontar indirectament en una multiplicitat de terrenys: de la cursa arma-
mentista a la cursa espacial, dels boicots olímpics a l’aixecament del Teló d’Acer, 
passant, evidentment, per una llarga sèrie de conflictes bèl·lics, molts dels quals en 
el context de la descolonització, en els que la Unió Soviètica i els Estats Units s’en-
frontaven mitjançant faccions interposades.

En aquest context, la dictadura franquista, que malgrat la seva afinitat amb els 
règims de Hitler i Mussolini i l’enviament de la División Azul al front oriental, no 
es va involucrar plenament al costat de les potències de l’Eix en la Segona Guerra 
Mundial, va saber fer del seu anticomunisme un actiu per situar-se com a aliat del 
bloc occidental en el context de la Guerra Freda, evitant de pas cap intervenció que 
restablís les llibertats democràtiques al país.

Així, amb el patrocini dels serveis secrets dels Estats Units, l’any 1953 es va po-
sar en marxa, a Pals, l’emissora anomenada Radio Liberty, posteriorment fusionada 
amb Radio Free Europe. La ràdio tenia per objectiu arribar a potencials oients als 
països del bloc comunista, en el context de la constant pugna entre les dues super-
potències.

Les instal·lacions de Pals van ser, per la seva potència i moderna tecnologia, que 
feia més difícil que les emissions fossin interferides per les autoritats dels països co-
munistes, d’enorme importància pels objectius del bloc occidental. Les emissions de 
Radio Liberty, des de les seves instal·lacions de Pals, es van estendre entre el 1953 i 
el 2001, deu anys després de l’esfondrament de la Unió Soviètica.

Les antigues instal·lacions de Radio Liberty es troben dins els límits del Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, molt a prop de la línia de costa, i 
actualment formen part del Patrimoni de l’Estat.

S’ha suscitat un important debat social al voltant del seu enderroc o preserva-
ció, i també s’ha plantejat la possibilitat de posar-les en valor mitjançant la creació 
i posada en marxa d’un memorial de la Guerra Freda. Aquesta és una iniciativa que 
les diverses administracions, incloent-hi l’Ajuntament de Pals, la Generalitat de Ca-
talunya i el Govern d’Espanya, podrien entomar, col·laborant plegades, per posar en 
marxa un memorial que seria únic en la seva tipologia al nostre país, i que podria 
ser útil per explicar un període de gran transcendència històrica.

D’altra banda, l’entorn d’aquestes antigues instal·lacions de Radio Liberty tenen 
un important interès ambiental. Es tracta d’un dels darrers trams a primera línia 
de mar a la Costa Brava de grans dimensions sense urbanitzar, inclòs dins el Parc 
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Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Forma part de la Xarxa Natura 
2000, que figura a la llista de llocs d’importància comunitària (LIC) i Zona d’Espe-
cial Protecció d’Aus (ZEPA), de titularitat pública, inclòs íntegrament dins el domini 
públic marítim terrestre, on s’ha conservat el sistema dunar de 1.500 metres de front 
marítim, lliure d’ocupació, amb una importància geològica, botànica, faunística i 
ambiental excepcional a causa d’haver mantingut les instal·lacions tancades i amb 
vigilància permanent durant més de 50 anys.

L’espai constitueix un paisatge de transició únic entre l’entorn forestal que fixen 
les dunes, més a l’interior, i les dunes mòbils a prop del mar. Aquí es troba la mos-
tra de flora psammòfila (vegetació adaptada a viure sobre substrats sorrencs), més 
important de Catalunya.

En el mateix entorn s’hi troben també restes arqueològiques de l’antiga vila ma-
rinera i port de Pals. De fet, el jaciment arqueològic de la coneguda com a «Torre 
Mora» ha estat declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.

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. Preservar, en col·laboració amb el Govern d’Espanya, amb l’Ajuntament de 

Pals i amb la resta d’administracions, el valor ambiental, històric i cultural de l’en-
torn de les antigues instal·lacions de Radio Liberty, a Pals, desenvolupant un projec-
te per tal de crear-hi i posar en marxa un memorial de la Guerra Freda, compatible 
amb la preservació dels esmentats valors ambientals i amb altres potencials projec-
tes complementaris relatius al jaciment arqueològic proper.

2. Preservar, en col·laboració amb el Govern d’Espanya, amb l’Ajuntament de 
Pals i amb la resta d’administracions, les antigues instal·lacions de Radio Liberty, a 
Pals, del deteriorament i de l’enderroc, fins que es puguin dur a terme les actuacions 
corresponents per crear-hi un memorial de la Guerra Freda, així com a preservar el 
valor ambiental del seu entorn natural.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Ferran Pedret i Santos, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’organització dels premis de la Fundació 
Princesa de Girona
250-00679/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 63298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

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 Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución relativa a la organización de los Premios de 
la Fundación Princesa de Girona, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers 
Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En octubre de 2017, el Ayuntamiento de Gerona, que dirige Marta Madrenas 

(JxCAT), aprobó una moción en la que declaró a Felipe VI persona non grata. La 
alcaldesa negó a la Casa Real el auditorio municipal para la entrega anual de los 
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Premios de la Fundación Princesa de Girona, alegando que estaba en obras, por lo 
que la entrega de premios tuvo que celebrarse en el Mas Marroch, del Celler de Can 
Roca, uno de los templos culinarios de España. Hubo intentos de boicot y comandos 
que intentaron asaltar el lugar, pero un amplio despliegue policial evitó lo peor. La 
ofensiva no ha terminado y colectivos separatistas radicales continúan acosando a 
la Casa Real Española.

Desde entonces, jamás se celebró de nuevo la ceremonia en Gerona, donde se 
ubica la sede de la fundación que preside S.A.R. Doña Leonor de Borbón y Ortiz 
desde la proclamación de su padre como Rey el 19 de junio de 2014.

El pasado 3 de mayo se creó la «Coordinadora Antimonàrquica», con el único 
fin que acosar y perseguir a la Monarquía y a la prestigiosa Fundación Princesa 
de Girona. En esta antidemocrática y totalitaria entidad participan entidades como 
Òmnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), el Ateneu 24 de Juny, 
la organización La Forja Gironès, el comité de defensa de la República (CDR) de 
Girona, el Casal El Forn, la plataforma Girona Vota, el Ateneu Salvadora Catà, la 
organización juvenil Arran (que controla la CUP), Jovent Republicà y la Fundació 
Les Voltes, que dirige y preside Joan Matamala, íntimo amigo del prófugo golpista 
Carles Puigdemont. Durante las semanas que la Coordinadora lleva en funciona-
miento ya se han celebrado varios actos antimonárquicos.

La hostilidad, la agresividad y el sectarismo que impulsan, tanto el Ayuntamien-
to de Gerona como las intolerantes entidades antes citadas, han influido en el hecho 
de que la Fundación Princesa de Girona haya decidido no organizar la ceremonia de  
los Premios en esta ciudad, trasladándose a junio o principios de julio de 2022 a 
Barcelona.

Más de 40 asociaciones constitucionalistas han expresado su apoyo a S.M el rey 
Felipe VI ante esta estrategia separatista de eliminar todo símbolo nacional de la 
sociedad catalana.

En coherencia con el respeto y apoyo que manifiesta nuestra formación política a 
la Monarquía, símbolo de la unidad y permanencia de España, el Grupo Parlamen-
tario de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Condenar y reprobar la actitud sectaria, totalitaria, liberticida y anti-

constitucional de la alcaldesa de Gerona, Sra. Marta Madrenas.
Segundo. Dar público soporte institucional a las actividades que impulsa la pres-

tigiosa Fundación Princesa de Girona.
Tercero. Otorgar la Cruz de Sant Jordi a la Fundación Princesa de Girona por su 

destacado trabajo en la proyección de jóvenes referentes con talento, la promoción de 
programas para la mejora de la empleabilidad y el fomento de la transformación edu-
cativa.

Cuarto. Impulsar todas las acciones necesarias en materia de seguridad ciuda-
dana para que la Fundación Princesa de Girona pueda realizar todas sus actividades 
con total libertad.

Quinto. Dar traslado de estos acuerdos a la Casa Real Española y al Ayunta-
miento de Gerona.

Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Alberto Tarradas Paneque, diputado, GP VOX
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Proposta de resolució sobre el millorament del diàleg social 
i la reducció de l’atur de llarga durada
250-00680/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 63457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Elena Díaz Torreve-

jano, 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 a la millora del diàleg social i la reducció de l’atur de llar-
ga duració, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Treball, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La situació provocada per la invasió russa a Ucraïna ha generat una caiguda de 

la confiança dels consumidors com no es veia des de l’any 2012, sumat al problema 
de l’increment de preus de molts productes bàsics i de l’energia. Això pot ser un in-
dicador avançat d’una possible reducció del ritme de creixement, i per tant també de 
la reducció en la creació de llocs de treball.

Després de la crisi de la COVID19, on hem patit les conseqüències dels tanca-
ments d’alguns sectors econòmics i productius, i una davallada sense gairebé pre-
cedents del consum, ara ens trobem amb una nova crisi que sens dubte comportarà 
conseqüències en el mercat laboral.

Per això resulta especialment important protegir el nostre mercat productiu i per 
tant també el laboral. Dedicant esforços i recursos addicionals a aquelles persones 
que es troben en una situació més desfavorida, com es el cas de les persones en si-
tuació d’atur de llarga durada. Es del tot necessari acompanyar-les en la seva forma-
ció, reciclatge, acreditació i qualificació professional per transitar cap nous llocs de 
treball. L’objectiu ha de ser millorar les seves probabilitat d’inserció laboral i evitar 
així la seva perpètua exclusió del mercat laboral.

Malauradament, al llarg del 2021 només van poder acreditar-se poc més de 
6.000 persones a tot Catalunya, xifra absolutament allunyada dels objectius esta-
blerts amb l’aprovació de la Llei de formació i qualificació professionals.

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. Establir un programa, en els propers tres mesos, per poder impulsar els pro-

cessos d’acreditació i qualificació professional, amb l’objectiu de poder dotar de 
majors oportunitats laborals als treballadors i treballadores que es troben en situa-
ció d’atur. En aquest pla han de ser prioritaris els treballadors i treballadores que es 
troben en situació d’atur de llarga durada.

2. Enfortir les relacions amb els agents socials i econòmics per tal d’establir un 
marc de negociació ràpid i eficaç, que permeti una major resiliència del mercat labo-
ral amb respostes més àgils respecte les fluctuacions de la nostra economia.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Elena Díaz Torrevejano, di-

putats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el millorament de la situació econòmica 
i laboral de les petites i mitjanes empreses
250-00681/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 63458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Elena Díaz Torreve-

jano, 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 a la millora de la situació econòmica i laboral de les pi-
mes, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Treball, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
El 24 de febrer de 2022 les tropes russes van iniciar la invasió d’Ucraïna. Una 

invasió que dura ja més de tres mesos i que està comportant unes duríssimes conse-
qüències, tant pel propi país com per la resta de països del seu entorn. Una guerra 
en territori europeu que ja ha provocat milers de víctimes mortals, així també com 
més de sis milions de refugiats, principalment cap a països europeus.

A banda de la crisi humanitària, aquesta guerra està comportant un període d’in-
estabilitat i incertesa econòmica i de consum. Com que vivim en un món globalit-
zat als pocs dies de l’inici de la invasió ja vam començar a patir les conseqüències 
d’aquesta, com la pujada dels preus dels carburants i d’algunes matèries primeres, 
que es sumen al coll d’ampolla actual pel subministrament d’algunes mercaderies 
derivat de les conseqüències de la crisi de la covid-19.

Davant la situació de complexitat que viu el mercat, es necessari reforçar les 
capacitats dels nostre teixit productiu, fent-lo més eficient i més competitiu, que els 
hi ajudi a pal·liar les conseqüències d’aquesta nova sacsejada econòmica. Un element 
cabdal es fer-ho a través de la formació dels treballadors i treballadores de la gran 
part de les nostres empreses: les pimes.

Elements com el finançament, la digitalització o l’exportació són fonamentals 
per fer competitives les nostres empreses, fer-les més resilients i diversificar la seva 
exposició als riscos del mercat. I s’ha de fer incentivant la qualificació i formació 
dels treballadors i treballadores.

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, abans de finalitzar l’any 2022 i a través del SOC, un pla per aportar ta-

lent a les pimes a través de joves formats que dotin a les empreses de nous coneixe-
ments i capacitats per fer avançar el seu negoci. Aquest pla ha de contribuir a com-
plir dos objectius: fomentar l’experiència professional dels i les joves i incentivar la 
incorporació de nous perfils a les pimes.

2. Potenciar, a través de programes formatius de reciclatge i de formació al llarg 
de la vida, la formació dels treballadors i treballadores que formen part de les peti-
tes i mitjanes empreses, proporcionant noves eines i competències, particularment 
aquelles vinculades a la digitalització i a noves tecnologies.



BOPC 338
20 de juny de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 20

3. Establir línies de finançament específiques per pimes per intentar pal·liar les 
conseqüències de les darreres pujades dels tipus d’interès i de les restriccions d’ac-
cés al crèdit per part del sector financer.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Elena Díaz Torrevejano, di-

putats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la convocatòria permanent d’ajuts 
per al pagament del lloguer de l’habitatge
250-00682/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 63459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

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

Ríos García, diputada, Eva Candela Lopez, diputada del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la convocatòria 
permanent d’ajuts de lloguer, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’accés a l’habitatge és un greu problema que afecta a una part significativa de la 

població. L’escletxa entre els ingressos de la població i els preus de l’habitatge con-
tinua creixent i, conseqüentment, les dificultats per fer front a les despeses de l’ha-
bitatge i l’accés al mateix també son creixents.

D’altra banda, comprar una casa o un pis, degut a la inestabilitat laboral, els sous 
baixos o la impossibilitat d’accedir al finançament després de patir successives cri-
sis, fa que cada vegada més famílies optin pel model de lloguer.

El darrer any s’ha fet un esforç en la dotació de partides d’ajudes al lloguer. Han 
arribat a un total de 55.420 famílies i també s’han habilitat convocatòries especials 
per unitats familiars que tenen dificultats per al pagament del lloguer a causa de la 
Covid-19.

Les famílies i diferents col·lectius poden accedir a aquestes ajudes de lloguer 
mitjançant convocatòries públiques tancades que s’obren durant un període concret 
durant l’any. Això fa que aquestes persones, que poden tenir veritables dificultats 
per fer front al pagament del lloguer, es puguin trobar amb la convocatòria anual 
tancada i, per tant, haver d’esperar a la següent convocatòria, situació que els pot 
portar la rescissió del seu contracte de lloguer o a una demanda.

No s’ha de confondre amb la convocatòria d’especial urgència, perquè es pot 
tractar de famílies que no hagin acumulat cap deute encara i la possibilitat de po-
der tramitar aquesta ajuda immediatament evitaria, per un costat, l’inici de proce-
diments judicials i, per l’altre, podria assegurar als petits arrendataris que depenen 
de les rendes de lloguer d’aquests habitatges no perdessin els seus ingressos i els 
poguessin mantenir.

També una convocatòria oberta ajudaria a no col·lapsar les oficines locals d’habi-
tatge que durant els períodes de tramitació es veuen desbordades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir que les convocatòries dels 

ajuts de lloguer estiguin obertes durant tot l’any per tal que les famílies puguin ac-
cedir-hi en qualsevol moment.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Mónica 

Ríos García, Eva Candela Lopez, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els referents de gènere als centres 
penitenciaris
250-00683/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 63596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Gemma Lienas 

Massot, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre referents de gè-
nere als centres penitenciaris, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Per acord del Govern de la Generalitat de 9 de juliol de 2019, es va aprovar el Pla 

Estratègic de Polítiques d’Equitat de Gènere, que entre altres contemplava en l’eix 
d’actuació 6 d’aquest pla, la necessitat de consolidar la figura dels referents de gène-
re dels centres penitenciaris com a professionals que s’encarreguen de vetllar perquè 
es tingui en compte la perspectiva de gènere en un àmbit marcat per l’androcentris-
me, com és el penitenciari.

En resposta parlamentària publicada al BOPC 236 de 15 de febrer de 2022, el 
Departament va informar que tots els centres penitenciaris de la xarxa de la Gene-
ralitat de Catalunya –tant els nou de règim ordinari com els quatre de règim obert– 
disposen de la figura del professional referent de gènere, en la seva organització, si 
bé provenen de camps professionals molt diversos: de la psicologia, de l’educació 
social, de la biblioteconomia, de la vigilància i la seguretat, de la pedagogia, del tre-
ball social i del dels monitors de lleure, entre d’altres.

La Guia de referents de gènere dels centres penitenciaris de Catalunya de fe-
brer del 2021 ja estableix la possibilitat que, a conseqüència de la transversalitat de 
la tasca i la dimensió del centre, es poden designar simultàniament, si escau, més 
d’una referent per centre penitenciari a criteri de la direcció del centre.

El Departament d’Igualtat i Feminismes informa en l’apartat web diversos graus 
superiors, minor en estudis de gènere, postgraus i màsters amb l’explicació: «apos-
ta per una formació feminista de qualitat. L’objectiu és orientar futurs professionals 
perquè se sentin cridats per la justícia feminista i la lluita contra les desigualtats i 
facin d’això la seva professió.»

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. Establir que a la relació de llocs de treball del Departament, la figura del re-

ferent de gènere als centres penitenciaris de Catalunya hagi cursat algun dels graus 
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superiors, minor en estudis de gènere, postgraus i màsters reconeguts pel Departa-
ment d’igualtat i feminismes.

2. Nomenar, en aquells centres penitenciaris que en l’actualitat el referent de 
gènere no disposi de la titulació que es fa referència anteriorment, una persona que 
acrediti estar en possessió d’aquesta titulació, mantenint en el càrrec i les funcions 
la persona que el desenvolupava fins el moment, amb el compromís de realitzar al-
guns d’aquest estudis.

3. Iniciar, en el supòsit anterior, una línia de subvencions adreçada als funcio-
naris que hagin de cursar aquests estudis, per bonificar la matricula i les despeses 
associades a aquesta formació.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2022

Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Gemma Lienas Massot, 
Oscar Aparicio Pedrosa, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria 
dels Mossos d’Esquadra i un parc de bombers a Calafell i Cunit
250-00684/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 63598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

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

calá González, diputada, Dolors Carreras Casany, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’una Comissaria de Mossos d’Esquadra i un Parc de Bombers a Calafell i Cu-
nit, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Cunit, Calafell i la resta de municipis del Penedès Marítim porten molts anys de 

creixement demogràfic. La població creix i les necessitats dels seus municipis i dels 
seus ciutadans augmenten.

És ben conegut que aquesta problemàtica es multiplica durant la temporada d’es-
tiu i d’altres períodes festius. Arribant a multiplicar per 5 la seva població.

Concretament, els municipis de Calafell i de Cunit passen d’una població esta-
ble d’aproximadament 50.000 habitants durant tot l’any i fins a 300.000 habitants en 
períodes d’estiu o festius.

Aquest dos municipis no tenen cap instal·lació, ni cap Comissaria del Cos de 
Mossos d’Esquadra ni Parc de Bombers i confien les primeres respostes a les emer-
gències als seus serveis municipals de Policia Local i Protecció Civil.

Segons les dades del 2019, al conjunt de la Vegueria del Penedès (476.000 habi-
tants) tenim al voltant de 550 Mossos d’Esquadra repartits de la següent manera en 
les 4 comarques: al Baix Penedès 134 efectius, al Garraf 167 efectius, a l’Alt Pene-
dès 142 efectius i la comarca de l’Anoia 103 efectius. En aquests efectius trobem a 
tota l’escala funcionarial. En conclusió, la ràtio de mosso/habitant a la Vegueria del 
Penedès és de 1/863.

Aquestes dades, si les comparem amb la resta de Vegueries, són molt deficitàri-
es. Sobretot si les comparem amb Vegueries amb la mateixa o població semblants. 
Al Camp de Tarragona (523.000 habitants) hi ha una plantilla de 1313 efectius, i 
una ràtio d’1/400. A la Vegueria de Girona (755.000 habitants) hi ha una plantilla de 
1842 efectius, i una ràtio d’1/410. Finalment, a la Vegueria de la Catalunya Central 
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(403.000 habitants) el Cos de Mossos d’Esquadra té una plantilla de 772 efectius, i 
una ràtio d’1/522.

A més, una altra dada que reforça aquesta manca d’efectius són les plantilles de 
la Policia Local. Curiosament, la Vegueria del Penedès és l’única Vegueria que té 
més efectius de Policia Local que de Mossos d’Esquadra. A la Vegueria del Penedès 
es compta amb una plantilla de 704 efectius, 150 més que els Mossos d’Esquadra.

Davant d’aquestes dades i les problemàtiques existents als municipis de Calafell 
i de Cunit es troba a faltar i es necessita un espai físic on poder localitzar els serveis 
de Mossos d’Esquadra i de Bombers per una població molt considerable.

És inexplicable que aquesta conurbació que conformen Calafell i Cunit no tin-
guin cap servei al respecte, i que tot recaigui sobre les plantilles de la Policia Local 
dels seus municipis.

A tot això cal que afegir la necessitat i la obligació per part del Govern del Presi-
dent Aragonès i del Departament d’Interior perquè desenvolupi i implementi la Re-
gió Policial de Penedès.

És inexplicable que Calafell i Cunit continuïn formant part de la perifèria de tres 
Regions Policials, i no s’aconsegueixi una pròpia regió, guanyant en serveis, nom-
bre d’efectius i en proximitat i millorar la gestió de la seguretat del conjunt de la 
Vegueria del Penedès.

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. Elaborar els tràmits i estudis pertinents per tal d’ubicar una comissaria del Cos 

de Mossos d’Esquadra adscrita l’Àrea Bàsica corresponent en algun dels municipis de  
Calafell i de Cunit i la construcció d’un Parc de Bombers en alguns d’aquests dos 
municipis.

2. Nomenar, a la major brevetat possible, un Director dels Serveis Territorials 
del Penedès i que comenci a establir l’estructura per una nova Regió Policial del 
Penedès.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, Dolors Carreras Casany, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució de denúncia de la violació de drets humans 
a Papua Occidental (Indonèsia)
250-00685/13

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

Reg. 63719 i 64397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
per denunciar la violació de Drets Humans a Papua Occidental, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, amb 
el text següent: 
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Exposició de motius
Des de finals de 1961, el territori de Papua Occidental, ubicat a l’illa de Nova 

Guinea, reivindica la seva independència respecte d’Indonesia per esdevenir una re-
pública independent i sobirana. Tanmateix, les seves reclamacions han estat dene-
gades sistemàticament i el govern indonesi ha exercit una política de pressió envers 
el moviment independentista papú que ha portat a continuades vulneracions de drets 
humans, socials, econòmics i polítics, fins i tot emprant l’ús de la força. Catalunya, 
davant d’aquests fets, sempre serà al costat dels moviments democràtics que defen-
sin l’exercici del dret a l’autodeterminació dels pobles arreu.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris de Junts per Catalunya, Esquerra 
Republicana i Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Denuncia les continuades violacions de drets humans que pateix el moviment 

independentista de Papua Occidental des de 1962.
2. Considera que el govern d’Indonèsia ha d’abandonar l’ús de la força armada i 

resoldre aquesta qüestió de manera dialogada i democràtica atenent les reivindica-
cions del poble papú.

3. Fa una crida als estats de la Melanèsia que continuen la seva tasca de mediació 
entre les autoritats indonèsies i papús per aconseguir una solució dialogada i perquè 
l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans pugui elaborar un in-
forme al respecte.

4. Manifesta la necessitat de sol·licitar a l’Assemblea General de Nacions Unides 
que reincorpori a Papua Occidental al llistat de territoris no autònoms del Comitè 
de Descolonització de l’ONU perquè sigui des de les instàncies internacionals que 
també s’afronti la qüestió papú.

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

Reguant i Cura, GP CUP-NCG, portaveus

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es 
modifiquen la Directiva (UE) 2018/2001, relativa al foment de l’ús 
d’energia procedent de fonts renovables, la Directiva 2010/31/UE, 
relativa a l’eficiència energètica dels edificis, i la Directiva 2012/27/UE, 
relativa a l’eficiència energètica
295-00129/13

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Finiment del termini: 28.06.2022; 10.30 h.
Acord: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, 16.06.2022.
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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 ECP

Reg. 63474 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.06.2022

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

amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que la dipu-
tada Jessica González Herrera ha estat designada membre de la Comissió d’Investi-
gació sobre la Pederàstia a l’Església.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 163/XIV, sobre la construcció 
de l’hospital comarcal de Vilanova i la Geltrú
290-00135/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63306 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.06.2022

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 163/XIV, sobre la 
construcció de l’hospital comarcal de Vilanova i la Geltrú (tram. 290-00135/13), us 
informo del següent:

Davant de la necessitat de millorar els dispositius assistencials per garantir una 
atenció sanitària de qualitat a la ciutadania, en els darrers anys s’han realitzat diver-
ses inversions en tots els nivells assistencials per tal de millorar l’accessibilitat i la 
resolució en el territori del Garraf.

La constitució del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf, aprovada pel 
Govern de la Generalitat i efectiva l’any 2019, cerca maximitzar l’efectivitat de les 
polítiques públiques de salut al territori.

El nou consorci culmina el procés de fusió dels dos Consorcis (Consorci Sani-
tari Alt Penedès i Consorci Sanitari Garraf) una història de col·laboració entre dues 
institucions sanitàries que afavoreix el creixement de totes dues organitzacions i 
permet afrontar els reptes de futur de la sanitat pública universal que es presta a la 
població de l’Alt Penedès i Garraf.

El Consell Rector està integrat per representants de les entitats consorciades: el 
Departament de Salut, el Servei Català de la Salut (CatSalut), el Consell Comarcal 
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de l’Alt Penedès, el Consell Comarcal del Garraf, l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Entre les funcions del Consorci, a través del seu Consell Rector, s’inclouen to-
tes les actuacions dirigides a millorar l’accessibilitat així com l’aprovació dels plans 
d’actuació, vetllant per garantir una millor atenció sanitària, d’acord amb les neces-
sitats i prioritats detectades en l’atenció a la salut de la població.

Les comarques de l’Alt Penedès i del Garraf (incloent-hi Cunit) apleguen 32 mu-
nicipis i atenen una població aproximada de 264.000 habitants. La ciutadania comp-
ta amb un consorci sanitari amb 280 llits d’aguts, 165 llits sociosanitaris i 68 resi-
dencials, i que realitza unes 20.000 altes d’aguts l’any.

El Departament de Salut conjuntament amb el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès 
i Garraf havia endegat, previ a aquesta resolució, la realització de diverses inver-
sions en infraestructures, aprovades i planificades pel període 2022-2027.

En aquest sentit, s’ha elaborat un Pla per abordar, amb caràcter prioritari la re-
modelació i ampliació dels centres del Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf, que 
permeti donar una resposta adequada a les necessitats pels propers anys de la pobla-
ció de referència i dels professionals que hi presten servei.

Les actuacions incloses al Pla de Remodelació i Ampliació dels Centres del Con-
sorci Sanitari Alt Penedès i Garraf són:

– Ampliació i remodelació de l’Hospital Residència Sant Camil
– Ampliació i remodelació de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
– Remodelació de l’Hospital Sant Antoni Abat
Aquest pla s’ha començat a desplegar a l’Hospital Residència Sant Camil, amb 

la reforma de l’àrea d’urgències, finalitzada el passat desembre de 2021, i on aquest 
2022 hem iniciat el projecte de renovació del bloc quirúrgic. Tot seguit el Pla Direc-
tor contempla, endegar les actuacions de reforma i ampliació de l’àrea d’hospitalit-
zació, consultes externes i del bloc obstètric.

Paral·lelament, supeditat però als plans directors de l’Hospital Sant Camil i Sant 
Antoni Abad (que tenen en curs projectes per ampliar diverses àrees –urgències, 
bloc quirúrgic i d’altres–), ha calgut la revisió i actualització del Pla funcional dels 
centres sanitaris de l’Alt Penedès i el Garraf.

Tot i això, cal tenir en compte que un requisit previ a abordar la redacció del pro-
jecte bàsic i executiu per a la construcció d’un nou hospital, és la disposició d’un so-
lar idoni (l’any 2012 s’havia proposat un sector on posteriorment es va aturar el seu 
planejament urbanístic). I considerar, a més, que la licitació i redacció d’un projecte 
bàsic, amb Infraestructures.cat, exigeix però d’un calendari d’entre 18 a 24 mesos.

Barcelona,12 de maig de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 208/XIV, sobre la formació 
professional
290-00171/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63770 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.06.2022

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 208/XIV, sobre la 
formació professional (tram. 290-00171/13), us informo del següent:
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En primer lloc, en relació al punt a, sobre l’increment de places públiques de 
formació professional, s’informa que l’11 d’abril de 2022, el Govern va presentar en 
roda de premsa dels consellers d’Educació i d’Empresa i Treball, la nova oferta in-
tegrada de formació professional 365. Podeu recuperar la sessió de la roda de prem-
sa, el document de presentació i la nota de premsa posterior als enllaços següents:

– https://www.youtube.com/watch?v=DgWNSr8r50k
– https://govern.cat/govern/docs/2022/04/11/14/19/f76943d3-7c03-4203-9a0f-3d-

de22a85b76.pdf
– https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/420269/govern-presenta-oferta-in-

tegrada-dfp-413373-places-34-percent-mes-que-lany-passat
Pel curs 2022-2023 es consolida l’oferta que ja es va augmentar l’any passat per 

aquest curs 2021-2022, tant en la fase ordinària com en la extraordinària, ofertant 
413.373 places, que suposen un 34% més que l’any passat (en un curs més que l’acu-
mulat als últims cinc). Aquest increment de l’oferta es concreta en 276 grups distri-
buïts de la següent manera:

– 33 nous grups en els Programes de Formació i Inserció (PFI); 
– 6 en Itineraris 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.
A més, un de cada cinc nous grups s’adreça als col·lectius més vulnerables.
En segon lloc, en relació al punt b, sobre les tasques de prospecció, s’informa 

que des de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya 
s’ha constituït el grup de treball de planificació de l’oferta formativa en el marc de 
la Comissió Rectora del Sistema FPCAT, on han participat els departaments com-
petents en matèria de formació i qualificació professionals i els agents socials en la 
priorització de l’oferta formativa de certificats i títols professionals.

En aquest sentit, s’ha demanat un informe qualitatiu per a la planificació de 
l’oferta formativa de cicles formatius a cadascun dels agents socials i a les entitats 
municipalistes. Per elaborar-ho s’han tingut en compte els documents que es deta-
llen a continuació:

1. Llistat de cicles i adaptacions curriculars autoritzades per la Direcció General 
de Formació Professional.

2. Distribucions conjuntes tipus de cicles formatius autoritzades per la Direcció 
General de Formació Professional.

3. Anàlisi de les contractacions de l’Observatori del Treball actualitzada al mes 
de setembre.

4. Orientació de les formacions prioritzades per part del Servei d’Ocupació de 
Catalunya.

5. Mapa actualitzat de l’oferta de formació professional inicial.
Com a resultat final, el ple de la Comissió Rectora va aprovar el 25 de febrer 

de 2022 la proposta de «Criteris de planificació de l’oferta de formació professio-
nal FPCAT 365»: https://fp.gencat.cat/ca/formacio-professional/proposta-de-crite-
ris-de-planificacio-de-loferta-de-fpcat-365/

La present proposta respon a aquest mandat i es planteja inicialment una estratè-
gia d’oferta integrada i sincrònica de formació professional, que agrupi l’ampli ven-
tall d’iniciatives de formació professional al llarg de la vida.

Aquesta proposta esdevé un camí a recórrer en aquesta legislatura, aportant me-
sures clau per cadascun dels tres anys fins a integrar de manera definitiva la plani-
ficació de l’oferta de formació professional, l’orientació que l’acompanya i la seva 
difusió.

Per aquest motiu, s’ha acordat presentar l’informe de necessitats formatives per 
al proper període, amb la concertació de les organitzacions empresarials i sindicals 

https://www.youtube.com/watch?v=DgWNSr8r50k
https://govern.cat/govern/docs/2022/04/11/14/19/f76943d3-7c03-4203-9a0f-3dde22a85b76.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2022/04/11/14/19/f76943d3-7c03-4203-9a0f-3dde22a85b76.pdf
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/420269/govern-presenta-oferta-integrada-dfp-413373-places-34-percent-mes-que-lany-passat
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/420269/govern-presenta-oferta-integrada-dfp-413373-places-34-percent-mes-que-lany-passat
https://fp.gencat.cat/ca/formacio-professional/proposta-de-criteris-de-planificacio-de-loferta-de-fpcat-365/
https://fp.gencat.cat/ca/formacio-professional/proposta-de-criteris-de-planificacio-de-loferta-de-fpcat-365/
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més representatives de Catalunya en el marc de la Comissió Rectora del Sistema 
FPCAT i la participació del Consell de Formació i Qualificació Professionals de 
Catalunya.

En tercer lloc, en relació al desplegament de la figura de l’orientador acadèmic 
i professional del punt c, s’informa que actualment tots els instituts ja disposen de 
professionals que es dediquen a l’orientació. Tot i això, els pressupostos del 2022 
permeten el desplegament del pla de millora d’oportunitats educatives i les actua-
cions del pla educatiu d’entorn. Aquests plans també incorporen la dotació de més 
professionals, entre els que destaquen la dotació de professionals orientadors d’àm-
bit comunitari.

En quart lloc, en relació al punt d, sobre el desplegament de la Llei 10/2015, del 
19 de juny, de formació i qualificació professionals, s’informa que des de l’Agència 
FPCAT s’està desenvolupant la citada Llei a partir del IV Pla General del Sistema 
FPCAT (2021-2023), que va aprovar el Govern el 21 de desembre de 2021: https://
fp.gencat.cat/ca/sistema-fpcat/iv-pla-general-del-sistema-fpcat/

L’elaboració del Pla, fruit del treball de concertació amb les organitzacions em-
presarials i sindicals més representatives de Catalunya, recull deu reptes per al pe-
ríode 2021-2013 que responen a les necessitats actuals de la societat que han estat 
concertades en un diàleg social i permanent. Aquests deu reptes són els següents:

1. Servei de prospecció per a una planificació dels serveis bàsics del Sistema FP-
CAT ajustada. Es crearà un servei per recollir i generar tota la informació d’estudis 
prospectius de manera integrada per tal d’obtenir una informació que detecti contí-
nuament les necessitats canviants del mercat de treball.

2. Qualificació de les persones que acreditin les seves competències. El 44% de la 
població activa de Catalunya no té acreditades les seves competències professionals 
tot i haver-les adquirit mitjançant la formació no formal o l’experiència laboral. Per 
donar resposta a aquesta situació es posarà en marxa el II Pla d’Acreditació i quali-
ficació Professionals de Catalunya que estableixi un procés més simplificat i integrat 
de l’acreditació professional.

3. Desenvolupament del servei integrat d’informació i orientació. L’objectiu del 
servei és posar en pràctica un model ajustat a la diversitat de situacions de cada 
persona i les ajudi a prendre decisions de formació professional al llarg de la vida.

4. Regulació i implantació dels centres de formació professional integra-
da. Aquests centres són clau per a la transformació del Sistema FPCAT i esdevenen 
un referent per desenvolupar vincles amb el sistema productiu de l’entorn i posar en 
marxa programes d’innovació relacionats amb les necessitats de la formació profes-
sional.

5. Desenvolupament del model d’avaluació del Sistema FPCAT. El model que ha 
d’avaluar el Sistema FPCAT ha de ser concebut des d’una visió integrada que per-
meti l’elaboració d’un sistema d’indicadors homogeni, comparable i comprensible.

6. Impuls i consolidació de perspectiva de gènere en la formació professional. 
Cal corregir els biaixos de gènere que històricament es produeixen en la formació 
professional, tant en relació amb l’accés com en la tria dels estudis, el nombre de 
persones graduades, la posterior inserció en el mercat laboral i les condicions amb 
les quals s’hi accedeix en funció del gènere.

7. Reconeixement i atractiu de la formació professional per part de la societat. 
Cal enfortir la imatge de la formació professional subratllant-ne els alts índexs d’in-
serció laboral i l’atractiu, no només per al creixement personal de qui la cursa, sinó 
també per al teixit productiu del país.

8. Identificació de la qualificació de les persones professionals en les necessi-
tats del Sistema FPCAT. És necessari establir mesures en l’àmbit de la formació i 
l’acompanyament a les persones professionals del Sistema FPCAT per potenciar la 
seva actualització i millora contínua amb la finalitat de donar resposta a les neces-
sitats del context actual.

https://fp.gencat.cat/ca/sistema-fpcat/iv-pla-general-del-sistema-fpcat/
https://fp.gencat.cat/ca/sistema-fpcat/iv-pla-general-del-sistema-fpcat/
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9. Increment de la formació professional dual com a solució estructural. La for-
mació professional dual s’ha de desplegar en unes condicions que estimulin la ini-
ciativa i la implicació dels centres de formació, les persones i les empreses, amb 
suficiència de recursos humans i econòmics, i amb el reconeixement del paper i la 
responsabilitat que en termes pedagògics pertoca.

10. Desenvolupament de la formació no presencial per millorar l’oportunitat 
d’accedir a la formació professional. La formació no presencial facilita que les per-
sones puguin tenir accés a una qualificació i millorar la seva ocupabilitat, eliminant 
barreres territorials, temporals i econòmiques, fent-la més accessible, flexible, con-
ciliadora i sostenible.

Aquest és el primer pla que es posa en marxa després de l’aprovació de la Llei 
10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals i ja amb l’Agència 
Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya en funcionament.

Pel que fa als centres de formació professional integrada s’està elaborant la pro-
posta de decret de manera concertada amb les organitzacions empresarials i sindi-
cals més representatives de Catalunya en el si de la Comissió Rectora amb la volun-
tat de poder fer la primera convocatòria de centres al 2023. En quant el mapa s’està 
elaborant una proposta per ser presentada a la Comissió Rectora del mes de juliol.

Per últim, en relació a la reserva de crèdit prevista al punt e, s’informa que els 
pressupostos per aquest any 2022 permeten una clara aposta per la formació pro-
fessional. Actualment destinem un pressupost de 37,7 milions d’euros a la formació 
professional. Això implica un increment de 31 milions d’euros, dels quals 22,8 mi-
lions d’euros es destinaran a un pla de xoc per a la formació professional. Dins d’a-
quest pla de xoc, hi ha aquest redimensionament de la formació professional a l’al-
ça, creixent l’oferta i adaptant-la. I hi ha també la creació de nous cicles formatius.

Barcelona, 3 de maig de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 259/XIV, sobre el Centre 
de Formació Professional d’Automoció, a Martorell
290-00212/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63576 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.06.2022

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 259/XIV, sobre el 
Centre de Formació Professional d’Automoció, a Martorell (tram. 290-00212/13), us 
informo del següent:

El contracte per a la gestió i explotació del Centre de Formació Professional d’Au-
tomoció de Martorell (CFPA) es va adjudicar a la Universitat Politècnica de Catalu-
nya (UPC). Aquesta concessió està prevista per 15 anys amb la possibilitat de pror-
rogar-la per 10 anys més.

La proposta presentada per aquesta universitat pública permetrà configurar el 
CFPA com a centre integral de referència on s’impartirà formació professional ini-
cial, formació professional per a l’ocupació i formació programada per les empreses 
destinada al sector de l’automoció, amb la finalitat de garantir una oferta formativa 
adaptada a les necessitats del sector de l’automoció i afins.

A més d’aquest objectiu central, també es desenvoluparan altres activitats com 
la promoció de relacions de cooperació i intercanvi amb altres centres nacionals i 



BOPC 338
20 de juny de 2022

4.50.02. Compliment de mocions 30

internacionals de formació, el desenvolupament i prestació de serveis d’orientació 
professional i inserció laboral, la promoció de la innovació tecnològica i la recerca 
lligada a la formació, la realització d’activitats per a la sostenibilitat i preservació 
mediambiental en l’entorn de la formació, i la pròpia explotació de les instal·lacions 
del CFPA.

Barcelona, 9 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 80/XIV, sobre la necessitat 
d’un nou finançament just
390-00080/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 63711 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.06.2022

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

talunya, us faig tramesa de l’informe de compliment de la Moció 80/XIV, sobre la 
necessitat d’un nou finançament just (tram. 390-00080/13).

Barcelona, 9 de juny de 2022
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

Annex
El model de finançament de les comunitats autònomes de règim comú es regeix, 

d’ençà l’any 2009, per la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el 
sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb 
estatut d’autonomia i que recull l’Acord del Consell de Política Fiscal i Financera de 
15 de juliol de l’any 2009. Aquest model està caducat i és a l’Estat a qui correspon 
el procés de reforma del model de finançament.

En el marc dels treballs preparatoris de la reforma del sistema de finançament 
autonòmic, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública va trametre a les comunitats au-
tònomes l’Informe del grup de treball sobre el càlcul de la població ajustada, però el 
govern de l’Estat encara no ha fet el que és pròpiament una proposta de reforma del 
sistema de finançament sobre la qual es pugui plantejar res.

Barcelona, 1 de juny de 2022
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Control del compliment de la Moció 84/XIV, sobre les mesures 
per a posar fi a les llistes d’espera de les meses d’emergència 
i per a allotjar en habitatges les famílies amb infants
390-00084/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 63586 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.06.2022

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 84/XIV del Parlament de Catalunya, 
sobre les mesures per posar fi a les llistes d’espera de les meses d’emergència i per 
allotjar en habitatges les famílies amb infants (número de tramitació 390-00084/13), 
us informo del següent:

Pel que fa a la lletra a de la Moció en la que s’insta el Govern a posar en marxa 
un pla de xoc urgent per a posar fi a les llistes d’espera de les meses d’emergència 
amb els recursos i habitatges que ha d’aportar la Generalitat, l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya (AHC) està preparant una convocatòria que ampliarà les opcions, 
tant de la Generalitat com dels ajuntaments, per a atendre els casos de les meses 
d’emergències amb l’objectiu de donar major cobertura a les llistes d’espera. S’esti-
ma que pugui ser efectiva durant el tercer trimestre de 2022.

Així mateix, s’informa que el grau de compliment de les mesures aplicades es 
podrà analitzar una vegada tancat l’exercici de 2022, que ha comptat amb un incre-
ment pressupostari en matèria d’habitatge.

En aquest sentit, el Govern ja ha impulsat mesures en la línia que es planteja en 
aquest punt de la Moció, atès que s’ha reforçat l’adquisició d’habitatges per tanteig 
i retracte, s’han garantit els recursos necessaris per a les línies de finançament de 
l’ICF i l’AHC per a l’impuls de la promoció i el tanteig i retracte per part d’ajunta-
ments i entitats socials, s’ha ampliat el Programa Reallotgem com a mecanisme de 
cooperació amb els ajuntaments en la recerca d’habitatges del mercat convencional, 
per a resoldre aquest tipus de casos, i s’han potenciat els ajuts a la promoció realitza-
da per part d’altres administracions i entitats, més enllà dels efectes que puguin tenir 
els fons europeus en matèria de promoció, per tal que les entitats socials promoguin 
habitatge de lloguer social on puguin ser allotjades persones o unitats de convivèn-
cia amb resolució favorable de les meses d’emergències.

De la mateixa manera, s’han reforçat les Prestacions Econòmiques d’Especial 
Urgència (PEEU) com una eina preventiva en els casos de risc d’exclusió residencial 
més imminent, evitant que entrin al sistema de les meses d’emergència. En aquest 
sentit, s’ha registrat un important increment l’any 2021 respecte d’exercicis ante-
riors.

Alhora, s’informa, pel que fa als habitatges aportats per a resoldre casos de les 
meses d’emergències, que la Resolució TES/987/2019, de 15 d’abril, per la qual es 
publica el Reglament de la Mesa de Valoració de situacions d’emergències econòmi-
ques i socials de Catalunya, estableix, en el seu article 4, que «Formen part del parc 
d’habitatges que pot proposar la Mesa per a l’adjudicació a les unitats de convivèn-
cia en situació d’emergència econòmica i social els immobles següents:

a) Habitatges propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
b) Habitatges titularitat d’organismes públics de la Generalitat administrats per 

l’Agència.
c) Habitatges que aportin promotors d’habitatges qualificats amb protecció ofi-

cial.
d) Habitatges procedents de les administracions locals o d’altres administracions 

públiques.
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e) Habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
de titularitat privada.

f) Allotjaments o recursos residencials privats o públics, independents o col·lec-
tius.

g) Altres habitatges que es puguin obtenir mitjançant pactes amb administra-
cions locals, fundacions o entitats assistencials quan la Mesa acorda admetre sol·li-
cituds i no pot proposar un habitatge per manca de disponibles i adequats.»

En darrer lloc, només afegir que aquest conjunt de mesures en marxa, juntament 
amb les que estableixin els ajuntaments en exercici de les seves funcions en matèria 
d’atenció a l’exclusió residencial i social i de provisió d’habitatges, han de permetre 
avançar en la reducció dels casos amb resolució favorable de la mesa d’emergències 
gestionada per la Generalitat i els casos dels 11 ajuntaments amb mesa pròpia que es 
troben pendents d’adjudicació d’habitatges, els quals sumen 700 en el cas de la mesa 
de la Generalitat i una estimació propera al miler en el cas de les esmentades meses 
de gestió i responsabilitat municipal, com són les de Barcelona, Terrassa, Sabadell, 
l’Hospitalet de Llobregat, Badalona o Cornellà de Llobregat, entre altres.

Barcelona, 8 de juny de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 63766 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.06.2022

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 107/XIV del Parlament de Catalu-
nya, sobre el finançament del tercer sector (número de tramitació 390-00107/13), us 
informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a relatiu a constituir, en el termini d’un mes, a fi de millorar 
el sistema actual de subvencions per al tercer sector, el grup de treball mixt amb la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, el proper 10 de juny de 2022 
es mantindrà una primera reunió amb representants de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social i de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya per treba-
llar en la millora del sistema actual de subvencions per al tercer sector.

Barcelona, 9 de juny de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Institut Català 
de l’Acolliment i de l’Adopció davant la Comissió de la Infància 
perquè informi sobre les línies d’actuació de l’ens
356-00686/13

SOL·LICITUD

Presentació: Judit Alcalá González, del GP PSC-Units (reg. 56734).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 14.06.2022.

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Institut Català 
de l’Acolliment i de l’Adopció davant la Comissió de la Infància 
perquè informi sobre els objectius i les actuacions de l’Institut
356-00713/13

SOL·LICITUD

Presentació: Anna Feliu Moragues, del GP JxCat, Najat Driouech Ben Moussa, del 
GP ERC (reg. 61527).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 14.06.2022.

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

Compareixença d’Isabel Montoya Lahoz, representant 
de la Plataforma de Famílies Monoparentals de Catalunya, 
davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la tasca 
de la Plataforma i la situació del sector social que representa
357-00210/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
15.06.2022, DSPC-C 338.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant 
la Comissió de Drets Socials per a informar sobre l’afectació 
de la bretxa digital en la gent gran
357-00212/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
15.06.2022, DSPC-C 338.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2022-2026
334-00054/13

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 63587 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Món Rural: Mesa del Parlament, 14.06.2022

A la Mesa del Parlament
Us trameto l’Acord del Govern pel qual s’aprova el Pla de seguretat alimentària 

de Catalunya 2022-2026 (SIG22SLT0431), adoptat en la sessió del Govern de la Ge-
neralitat del dia 7 de juny de 2022.

Barcelona, 9 de juny de 2022
El secretari del Govern

Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer, DOGC 8065, de 17.2.2020)
La directora de l’Oficina del Govern, Gemma Capdevila Ponce

Acord GOV/116/2022, de 7 de juny, pel qual s’aprova el Pla de seguretat 
alimentària de Catalunya 2022-2026

La Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, estableix que el Pla de segu-
retat alimentària de Catalunya és el marc de referència per a les accions públiques 
en aquesta matèria de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals, el qual 
comprèn les línies directives i de desplegament de les actuacions i programes que es 
duen a terme per a assolir les finalitats del Pla. Aquest Pla ha d’incloure els objectius 
de seguretat alimentària pel que fa als àmbits següents: la innocuïtat dels aliments, 
la sanitat, la nutrició i el benestar dels animals; la sanitat vegetal; els productes zo-
osanitaris i fitosanitaris, i la contaminació ambiental, si afecten directament la se-
guretat alimentària; el conjunt dels serveis, els programes i les actuacions que s’han 
de desenvolupar, i els mecanismes d’avaluació dels objectius i del seguiment del Pla.

Atès que la proposta del Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2022-2026 
compleix rigorosament les previsions establertes en l’article 43.4 de la Llei 18/2009, 
del 22 d’octubre, de salut pública, quant als objectius en la matèria a assolir en el 
quinquenni assenyalat, les actuacions i els programes a desenvolupar i els mecanis-
mes d’avaluació i seguiment del Pla; 

Atès que en l’elaboració de la proposta del Pla de seguretat alimentària de Cata-
lunya 2022-2026 s’ha obert un període de participació, en el qual han intervingut els 
diversos departaments de l’Administració de la Generalitat afectats i els ens locals, 
així com les institucions, les societats científiques i els professionals relacionats amb 
la seguretat alimentària, i també la societat civil i els ciutadans i ciutadanes que ho 
han tingut per convenient, d’acord amb el procediment d’elaboració del Pla; 

Atès l’acord adoptat per la Comissió Directora de Seguretat Alimentària, en la 
sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2021, pel qual s’emet un informe favorable 
sobre la proposta del Pla de seguretat alimentària 2022-2026; 

Atès que la proposta del Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2022-2026 
constitueix un instrument valuós per mantenir la seguretat i la qualitat dels aliments 
en l’àmbit de Catalunya en el període assenyalat; 

Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 43.2 de la Llei 18/2009, 
el Govern, a proposta dels departaments competents en matèria de salut i d’acció 
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climàtica, alimentació i agenda rural, ha d’aprovar el Pla i, un cop aprovat, l’ha de 
trametre al Parlament; 

Per tot això, a proposta del conseller de Salut i de la consellera d’Acció Climàti-
ca, Alimentació i Agenda Rural, el Govern

Acorda:
1. Aprovar el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2022-2026, que s’adjunta 

com a annex a aquest Acord.
2. Trametre al Parlament el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2022-

2026, en compliment del que estableix l’article 43.2 de la Llei 18/2009, del 22 d’oc-
tubre, de salut pública.

3. Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, tret de l’annex, que es pot consultar a través de la pàgina web del De-
partament de Salut (salutweb.gencat.cat) i que està a disposició de les persones in-
teressades a la Secretaria de Salut Pública (carrer de Roc Boronat, 81-95, 08005 
Barcelona).

Barcelona, 7 de juny de 2022
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern

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