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3. Tramitacions en curs

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

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 7/2022, del 14 de juny, de modificació del Decret llei 10/2019, del 28 de 
maig, del procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de 
la Generalitat
203-00025/13
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 9

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

3.10.13. Designació del síndic o síndica de greuges

Procediment per a elegir el síndic o síndica de greuges
281-00001/12
Substanciació de la compareixença 11
Proposta de dictamen 11
Dictamen de la Comissió del Síndic de Greuges 11
Proposta al Ple 12

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció de l’edifici que ha d’acollir l’educació 
secundària obligatòria a l’Institut Escola Pallerola, de Sant Celoni
250-00657/13
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució de suport a la Proposició de llei de creació d’un fons de com-
pensació per a les víctimes de l’amiant
250-00659/13
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

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

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

Proposta de resolució de rebuig de la normalització de l’existència de l’extrema dreta
250-00662/13
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la regeneració urbanística de la Mariola, a Lleida
250-00663/13
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14
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Proposta de resolució sobre els trastorns d’aprenentatge
250-00664/13
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre els equipaments educatius de Premià de Mar
250-00665/13
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’Institut Escola Santa Anna, de Premià de Dalt
250-00666/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la sol·licitud del cessament del delegat i de la delegada 
adjunta de la Generalitat davant la Unió Europea
250-00667/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la declaració de la Fàbrica de la Colònia de Filatures 
Casals d’Alfarràs com a bé d’interès nacional
250-00668/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre les associacions de consumidors de cànnabis
250-00669/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució per a suprimir les subvencions, els ajuts i els contractes amb 
Plataforma per la Llengua
250-00670/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre els insults d’una col·laboradora de TV3 en les xarxes 
socials
250-00671/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre uns habitatges socials de l’Incasòl a Manlleu
250-00672/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre les donacions per a l’adquisició d’aliments destinats a 
les persones en situació d’exclusió social
250-00673/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la reducció del consum energètic dels centres educatius
250-00674/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la senyalització del Pont d’Esplugues per part del Me-
morial Democràtic
250-00675/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el torn d’ofici penitenciari
250-00676/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 18
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Proposta de resolució sobre l’augment de la inversió en pisos tutelats per a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual
250-00677/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la creació d’un memorial de la Guerra Freda
250-00678/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’organització dels premis de la Fundació Princesa de 
Girona
250-00679/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el millorament del diàleg social i  la  reducció de l’atur 
de llarga durada
250-00680/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el millorament de la situació econòmica i laboral de les 
petites i mitjanes empreses
250-00681/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la convocatòria permanent d’ajuts per al pagament del 
lloguer de l’habitatge
250-00682/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els referents de gènere als centres penitenciaris
250-00683/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esqua-
dra i un parc de bombers a Calafell i Cunit
250-00684/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució de denúncia de la violació de drets humans a Papua Occi-
dental (Indonèsia)
250-00685/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la incorporació a la graella de TV3 d’un programa so-
bre el món agroalimentari
250-00686/13
Presentació: GP ERC 20

Proposta de resolució de rebuig de la Via Pirinenca
250-00687/13
Presentació: GP Cs 22

Proposta de resolució de condemna de la matança de catòlics a Nigèria
250-00688/13
Presentació: GP VOX 23

Proposta de resolució sobre la condició de gènere de les persones en els formu-
laris administratius
250-00689/13
Presentació: GP VOX 24

Proposta de resolució sobre la priorització de les connexions ferroviàries entre el 
Vallès Oriental i el Vallès Occidental
250-00690/13
Presentació: GP ERC 26
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Proposta de resolució sobre les mesures a que s’han d’adoptar per a disposar de 
fertilitzants en el sector primari
250-00691/13
Presentació: GP VOX 28

Proposta de resolució sobre la defensa, la promoció i la protecció de les comarques 
de les Terres de l’Ebre
250-00692/13
Presentació: GP VOX 30

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Institut Escola El Morsell
250-00693/13
Presentació: GP PSC-Units 33

Proposta de resolució sobre el servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar
250-00694/13
Presentació: GP PSC-Units 36

Proposta de resolució sobre una línia de subvencions per a empreses d’autocars per 
a adequar els sistemes de seguretat dels vehicles al transport de menors
250-00695/13
Presentació: GP PSC-Units 37

Proposta de resolució sobre la protecció dels menors davant el contingut audiovi-
sual inadequat
250-00696/13
Presentació: GP VOX 38

Proposta de resolució de suport a l’acabament de la carretera B-40
250-00697/13
Presentació: GP Cs 40

Proposta de resolució sobre les restriccions d’aigua potable a municipis del Segrià 
i les Garrigues
250-00698/13
Presentació: GP PSC-Units 41

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
per a la reforma de l’article 2 de la Constitució espanyola
270-00005/13
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 43

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat Reptes i dificultats en l’accés de les dones als 
cossos policials de Catalunya i als Bombers de la Generalitat
360-00014/13
Presentació: síndic de Greuges 43

4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 29/XIV, sobre els pressupostos de carboni
290-00020/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44

Control del compliment de la Resolució 210/XIV, sobre l’impuls i  la millora del sis-
tema de formació professional
290-00173/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44

Control del compliment de la Resolució 211/XIV, sobre la construcció del nou Ins-
titut de Cervelló
290-00174/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  54
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Control del compliment de la Resolució 212/XIV, sobre l’elaboració d’un protocol 
d’actuació del Cos de Mossos d’Esquadra en els desallotjaments d’habitatges
290-00175/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  55

Control del compliment de la Resolució 213/XIV, sobre la inclusió de  la formació 
LGBTI+ a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
290-00176/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  56

Control del compliment de la Resolució 214/XIV, sobre l’increment de  la presència 
policial als barris de Tarragona
290-00177/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  60

Control del compliment de la Resolució 216/XIV, sobre la vaga dels treballadors del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
290-00179/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  61

Control del compliment de la Resolució 233/XIV, sobre el millorament de les políti-
ques de suport al sector de la llet
290-00186/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  61

Control del compliment de la Resolució 320/XIV, sobre la inclusió, en la programació 
de la Comissió de Commemoracions per al 2023, de la celebració del 150è aniver-
sari de la proclamació de la Primera República
290-00267/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  62

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 7/XIV, sobre l’assoliment dels objectius de tran-
sició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic
390-00007/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 63

Control del compliment de la Moció 66/XIV, sobre el Cos de Mossos d’Esquadra
390-00066/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 64

Control del compliment de la Moció 68/XIV, sobre l’activitat ramadera i els efectes 
nocius de les macrogranges
390-00068/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 65

Control del compliment de la Moció 70/XIV, sobre els plans de recuperació econò-
mica i els fons europeus
390-00070/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 68

Control del compliment de la Moció 71/XIV, sobre la reforma de l’Administració pú-
blica
390-00071/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 71

Control del compliment de la Moció 72/XIV, sobre la situació del Corredor Mediterrani
390-00072/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 78

Control del compliment de la Moció 83/XIV, sobre la fauna salvatge i  la seva inci-
dència en el món agrari
390-00083/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 78

Control del compliment de la Moció 112/XIV, sobre l’accés als serveis bàsics en el 
món rural
390-00112/13
Designació de la Comissió competent 79

Control del compliment de la Moció 113/XIV, sobre les polítiques turístiques
390-00113/13
Designació de la Comissió competent 79
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Control del compliment de la Moció 114/XIV, sobre les inversions empresarials
390-00114/13
Designació de la Comissió competent 79

Control del compliment de la Moció 115/XIV, sobre la seguretat viària amb relació 
als modes de mobilitat
390-00115/13
Designació de la Comissió competent 80

Control del compliment de la Moció 116/XIV, sobre les criptomonedes
390-00116/13
Designació de la Comissió competent 80

Control del compliment de la Moció 117/XIV, sobre l’atenció a les víctimes del delicte
390-00117/13
Designació de la Comissió competent 80

Control del compliment de la Moció 118/XIV, sobre el sistema ferroviari
390-00118/13
Designació de la Comissió competent 80

Control del compliment de la Moció 119/XIV, sobre els recursos previstos en matèria 
de salvament i socorrisme per a la temporada d’estiu
390-00119/13
Designació de la Comissió competent 80

Control del compliment de la Moció 120/XIV, sobre el balanç de les polítiques femi-
nistes del Departament d’Igualtat i Feminismes
390-00120/13
Designació de la Comissió competent 81

Control del compliment de la Moció 121/XIV, sobre la reducció de les llistes d’espera 
de la dependència i de les proves mèdiques, el garantiment de places en els cicles 
formatius i el compliment dels objectius en energia eòlica i fotovoltaica
390-00121/13
Designació de la Comissió competent 81

Control del compliment de la Moció 122/XIV, sobre la producció i el consum de me-
dicaments i sobre el garantiment de l’atenció farmacèutica
390-00122/13
Designació de la Comissió competent 81

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença dels agents dels Mossos d’Esquadra responsables de 
l’Informe 959709/2019 de la Unitat Territorial d’Investigació de Granollers davant la 
Comissió d’Interior perquè informin sobre la investigació de membres de la Candi-
datura d’Unitat Popular i dels moviments socials de Granollers
356-00679/13
Rebuig de la sol·licitud 81

Sol·licitud de compareixença de l’agent 1689 dels Mossos d’Esquadra davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre la investigació de membres de la Candidatura 
d’Unitat Popular i dels moviments socials de Granollers
356-00680/13
Rebuig de la sol·licitud 82

Sol·licitud de compareixença de l’agent 5336 dels Mossos d’Esquadra davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre la investigació de membres de la Candidatura 
d’Unitat Popular i dels moviments socials de Granollers
356-00681/13
Rebuig de la sol·licitud 82

Sol·licitud de compareixença de l’agent 16828 dels Mossos d’Esquadra davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre la investigació de membres de la Candi-
datura d’Unitat Popular i dels moviments socials de Granollers
356-00682/13
Rebuig de la sol·licitud 82
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Sol·licitud de compareixença del responsable dels Mossos d’Esquadra de l’àrea 
bàsica policial Granollers davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la in-
vestigació de membres de la Candidatura d’Unitat Popular i dels moviments socials 
de Granollers
356-00683/13
Rebuig de la sol·licitud 82

Sol·licitud de compareixença del responsable dels Mossos d’Esquadra de l’àrea 
d’investigació criminal Metropolitana Nord davant la Comissió d’Interior perquè in-
formi sobre la investigació de membres de la Candidatura d’Unitat Popular i dels 
moviments socials de Granollers
356-00684/13
Rebuig de la sol·licitud 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma Salvem les Valls 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la seva po-
sició amb relació a la variant de les Preses i Olot
356-00718/13
Acord sobre la sol·licitud 83

Sol·licitud de compareixença del director general de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre 
l’accident ferroviari de la línia Llobregat-Anoia del 16 de maig de 2022
356-00734/13
Acord sobre la sol·licitud 83

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre 
l’accident ferroviari de la línia Llobregat-Anoia del 16 de maig de 2022
356-00735/13
Acord sobre la sol·licitud 83

Sol·licitud de compareixença de Benny Wenda, president interí del Moviment Unit 
d’Alliberament de Papua Occidental i fundador de la Free West Papua Campaign, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi so-
bre la situació de Papua i del seu exili
356-00739/13
Sol·licitud 84

Sol·licitud de compareixença de la directora del Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgències 112 Catalunya i el gerent de l’empresa Serveo davant la Comissió 
d’Interior perquè informin sobre el compliment i la fiscalització de protocols d’as-
setjament laboral i del conveni col·lectiu de Contact Center
356-00743/13
Sol·licitud 84

Sol·licitud de compareixença de Maite Pagazaurtundúa Ruiz, diputada del Parlament 
Europeu, davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè 
informi sobre els resultats de la Conferència sobre el Futur d’Europa
356-00749/13
Sol·licitud 84

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

Compareixença de Montse Bassols i Santamaria, subdirectora general de Finança-
ment i Sostenibilitat Financera, davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric 
de l’Estat amb Catalunya
357-00549/13
Substanciació 84

Compareixença de Concepció Patxot, professora titular de la Facultat d’Economia 
i Empresa de la Universitat de Barcelona i directora de la Xarxa de Referència en 
Economia i Polítiques Públiques, davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute Histò-
ric de l’Estat amb Catalunya
357-00550/13
Substanciació 85

Compareixença d’una representació de Joves de la Unió de Pagesos davant la Co-
missió de Polítiques de Joventut per a exposar el seu parer sobre les polítiques de 
joventut
357-00583/13
Substanciació 85
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Compareixença de Roser Martínez Quirante, professora de dret administratiu i coor-
dinadora del grup de recerca de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Uni-
versitat de Massachusetts Lowell, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
357-00637/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 85

Compareixença d’una representació de la plataforma Salvem les Valls davant la Co-
missió de Polítiques Digitals i Territori per a explicar la seva posició amb relació a 
la variant de les Preses i Olot
357-00638/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 85

Compareixença del director general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l’accident 
ferroviari de la línia Llobregat-Anoia del 16 de maig de 2022
357-00639/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 86

Compareixença de la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l’accident ferroviari 
de la línia Llobregat-Anoia del 16 de maig de 2022
357-00640/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 86

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 1414-2022, interposat per Pau Juvillà i Ballester, contra l’acord de 
la Secretaria General del Parlament de Catalunya del 3 de febrer de 2022 sobre les 
instruccions per a donar-lo de baixa com a diputat
383-00006/13
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 86

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
414-00002/13
Designació de membres 86
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 7/2022, del 14 de juny, de modificació del Decret llei 
10/2019, del 28 de maig, del procediment d’integració de centres 
educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat
203-00025/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 64705 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.06.2022

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 21 de juny de 2022, ha 
pres coneixement del Decret llei 7/2022, del 14 de juny, de modificació del Decret 
llei 10/2019, del 28 de maig, del procediment d’integració de centres educatius a la 
xarxa de titularitat de la Generalitat, publicat al DOGC 8690, i ha manifestat que 
el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 17.06.2022.

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

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 14 de juny de 2022, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller d’Educació, s’aprova la iniciativa SIG22EDU0747 - 

Projecte de decret llei de modificació del Decret llei 10/2019, de 28 de maig, del 
procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Gene-
ralitat.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 16 de juny de 2022.

Decret llei 7/2022, de 14 de juny, de modificació del Decret llei 10/2019, 
de 28 de maig, del procediment d’integració de centres educatius a la 
xarxa de titularitat de la Generalitat.

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que els decrets llei 

són promulgats, en nom del rei, pel president o la presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
En el decurs del temps transcorregut des de l’entrada en vigor del Decret llei 

10/2019, de 28 de maig, del procediment d’integració de centres educatius a la xar-
xa de titularitat de la Generalitat, s’ha posat de manifest que l’immoble on estigui 
ubicat el centre a integrar pot comportar problemes de naturalesa patrimonial que 
impossibilitin que es pugui fer efectiva la creació del nou centre de titularitat de la 
Generalitat, tot i la voluntat de les parts i l’obligació ineludible de donar resposta 
a les necessitats d’escolarització en un entorn desafavorit amb població escolar de 
condició socioeconòmica desfavorable, que no és possible atendre amb les places 
escolars existents.

En aquest sentit, a banda de la voluntat de donar compliment a les iniciatives par-
lamentàries que insten el Govern a impulsar una modificació del Decret llei 10/2019, 
del 28 de maig, del procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de ti-
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tularitat de la Generalitat, per garantir la demanda d’escolarització en entorns amb 
problemes de manca d’edificis i sòl públic i promoure un acord del Govern per a la 
integració immediata d’aquests centres en aquesta tramitació legislativa, és fa del 
tot imprescindible aquesta modificació de forma immediata, per donar resposta a 
les necessitats d’escolarització en aquests entorns i garantir el dret a l’educació de 
tot l’alumnat.

Així mateix, només una regulació amb caràcter extraordinari i urgent permet 
que en el proper curs 2022-2023 es puguin posar en funcionament els nous cen-
tres creats per integració, atès que qualsevol altra tramitació comportaria endarrerir  
la creació del centre entre un i dos cursos escolars. Els instruments legislatius d’ur-
gència o de tramitació ràpida existents, com ara les tramitacions urgents o la trami-
tació per lectura única, no permeten que s’aprovin les mesures que s’estableixen en 
aquest Decret llei amb la immediatesa necessària. L’únic instrument normatiu que 
permet l’aprovació amb la celeritat requerida és el decret llei.

Per tant, en ús de l’autorització que em concedeix l’article 64 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, i de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; 

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

Decreto: 

Article 1
S’afegeix una lletra e) a l’apartat 1 de l’article 3 del Decret llei 10/2019, de 28 de 

maig, amb la redacció següent: 
«e) La persona titular o les persones titulars del centre han de disposar d’un títol 

vàlid sobre l’immoble on ubicar el centre, que reuneixi els requisits establerts per la 
normativa educativa i patrimonial vigent.».

Article 2
S’afegeix una disposició addicional al Decret llei 10/2019, de 28 de maig, amb 

la redacció següent: 
«Disposició addicional
Excepcionalment, en entorns desafavorits amb població escolar de condició so-

cioeconòmica desfavorable, quan les necessitats d’escolarització no es puguin satis-
fer d’altra forma i l’alumnat no es pugui redistribuir de manera adient, es pot dur 
a terme el procediment d’integració amb exempció del requisit establert al punt e) 
de l’apartat 1 de l’article 3 i ubicar el nou centre creat per integració en espais pro-
visionals. En aquest cas, no és d’aplicació el que es preveu als articles 3.3.d), 3.4.a)  
i 3.4.c).».

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

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable 
aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats 
als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 14 de juny de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Josep Gonzà-

lez Cambray, conseller d’Educació

Antecedents del Decret llei
1. Comunicació al Govern
2. Memòria justificativa
3. Informe jurídic
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4. Petició d’informe a la DG de Patrimoni
5. Resposta de la DG de Patrimoni
6. Text aprovat pel Govern (s’adjunta també en format Word)
7. Ordre d’inserció
8. Certificat d’aprovació
9. Text publicat al DOGC

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

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

3.10.13. Designació del síndic o síndica de greuges

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

SUBSTANCIACIÓ DE LA COMPAREIXENÇA

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió del Síndic de Greuges, del 
21.06.2022, DSPC-C 349.

PROPOSTA DE DICTAMEN

A la Mesa de la Comissió
Els grups parlamentaris sotasignats, un cop substanciada la compareixença de la 

senyora Esther Giménez-Salinas i Colomer, candidata a síndica de greuges proposa-
da pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
62372), i havent-ne analitzat el currículum, proposen a la Comissió que, de confor-
mitat amb l’article 8.1.b de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greu-
ges, estableixi el dictamen següent: 

La Comissió del Síndic de Greuges: 
a) Considera que la senyora Esther Giménez-Salinas i Colomer no està afectada 

per cap causa d’incompatibilitat de les que estableix l’article 7 de la Llei 24/2009, 
del 23 de desembre, del Síndic de Greuges.

b) Considera que la senyora Esther Giménez-Salinas i Colomer és una candidata 
idònia i que, en conseqüència, de conformitat amb el que estableix l’article 8.1.c de 
la Llei 24/2009, pot ésser proposada al Ple del Parlament com a candidata a síndica 
de greuges.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2022
Òscar Aparicio Pedrosa, GP PSC-Units; Ana Balsera i Marín, GP d’ERC; Joa-

quim Jubert Montaperto, GP de JxCat, portaveus

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES

A la Mesa del Parlament
La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tinguda el dia 21 de juny de 

2022, de conformitat amb l’article 8.1.b de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, 
del Síndic de Greuges, i d’acord amb el que estableixen els apartats 4 a 7 de l’ar-
ticle 179 del Reglament del Parlament, ha substanciat la compareixença d’Esther 
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Giménez-Salinas i Colomer, candidata a síndica de greuges proposada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 62372), 
i n’ha analitzat el currículum. Finalment, la Comissió ha acordat d’emetre el dicta-
men següent: 

La Comissió del Síndic de Greuges: 
a) Considera que la senyora Esther Giménez-Salinas i Colomer no està afectada 

per cap causa d’incompatibilitat de les que estableix l’article 7 de la Llei 24/2009, 
del 23 de desembre, del Síndic de Greuges.

b) Considera que la senyora Esther Giménez-Salinas i Colomer és una candidata 
idònia i que, en conseqüència, de conformitat amb el que estableix l’article 8.1.c de 
la Llei 24/2009, pot ésser proposada al Ple del Parlament com a candidata a síndica 
de greuges.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2022
El secretari de la Comissió, David González Chanca; la presidenta de la Comis-

sió, Najat Driouech Ben Moussa

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
Atès el dictamen de la Comissió del Síndic de Greuges sobre la idoneïtat de la 

candidata presentada dins el procediment per a elegir el síndic o síndica de greuges 
(tram. 281-00001/12), de conformitat amb el que estableix l’article 8.1.c de la Llei 
24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, es proposa al Ple del Parlament 
Esther Giménez-Salinas i Colomer com a candidata a síndica de greuges.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2022
Laura Borràs i Castanyer, presidenta

3.10.25. Propostes de resolució

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.
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Proposta de resolució de suport a la Proposició de llei de creació 
d’un fons de compensació per a les víctimes de l’amiant
250-00659/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

Proposta de resolució sobre els equipaments educatius de Premià 
de Mar
250-00665/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.
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Proposta de resolució sobre l’Institut Escola Santa Anna, de Premià 
de Dalt
250-00666/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

Proposta de resolució sobre la declaració de la Fàbrica de la Colònia 
de Filatures Casals d’Alfarràs com a bé d’interès nacional
250-00668/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.
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Proposta de resolució sobre les donacions per a l’adquisició 
d’aliments destinats a les persones en situació d’exclusió social
250-00673/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

Proposta de resolució sobre la creació d’un memorial de la Guerra 
Freda
250-00678/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.



BOPC 344
28 de juny de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 19 

Proposta de resolució sobre el millorament del diàleg social 
i la reducció de l’atur de llarga durada
250-00680/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2022 al 07.07.2022).
Finiment del termini: 08.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

Proposta de resolució sobre la incorporació a la graella de TV3 
d’un programa sobre el món agroalimentari
250-00686/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 63900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2022

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

na, Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la incorporació a la graella de TV3 d’un 
programa sobre el món agroalimentari, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
amb el text següent: 
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Exposició de motius
El sector agroalimentari és el sector industrial líder a Catalunya amb més de 

160.000 treballadors. Les exportacions van superar els 10.000 milions d’euros el 
2019 després de créixer un 8,5%. De fet, un 21,2% de les exportacions agroalimen-
tàries espanyoles van ser provinents d’empreses catalanes.

Pel seu pes en l’economia catalana i la importància en la ocupació que suposa 
aquest sector, és important que sigui conegut el seu impacte social, econòmic i am-
biental. Tal i com s’han donat a conèixer altres sector de pes rellevant en l’economia 
catalana a través de programes com ‘Valor afegit’.

Un sector que sobretot és rellevant en certs territoris del nostre país per evitar 
problemes com el despoblament i la desocupació. És per això que s’ha de donar a 
conèixer el seu grau de competitivitat i sostenibilitat, generant aliments segurs i de 
qualitat, per assolir la sobirania alimentaria.

Aquest també ha de donar a conèixer els diferents mètodes i innovacions que 
s’estan produint en el sector, com el model regeneratiu. Sabem que sorgiran noves 
estratègies i models que canviaran el model social, mediambiental i econòmic del 
sector agroalimentari, incloent l’agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura.

Per tant, la pedagogia sobre el paper que hi juga el sector agroalimentari i la 
producció d’aliments segurs i de qualitat en el compliment de l’objectiu d’assolir el 
màxim nivell de sobirania alimentària, de manera que pugui subministrar amb ga-
ranties tant la demanda interna com l’externa.

Per tant, informar sobre un sector que té importància en el medi ambient i els re-
cursos naturals, la viabilitat econòmica d’una part del territori, la continuïtat d’unes 
empreses, moltes de base familiar, que aporten efectes positius per al país, i sobre-
tot, la gestió i l’equilibri territorial i la consolidació de població al territori.

També la qualitat i la seguretat alimentària per generar la necessària confiança 
del consumidor en el sector primari, amb productes alimentaris sans, segurs i de 
qualitat, amb l’objectiu de consolidar els mercats i d’atendre les demandes dels con-
sumidors.

Sobre difondre noves pràctiques agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres am-
bientalment sostenibles orientades a adaptar les condicions al canvi climàtic, mo-
dernitzar el reg per a un ús més eficient dels recursos hídrics, protegir el sòl i la mar, 
fomentar la biodiversitat, reduir els residus fitosanitaris i augmentar l’eficiència en 
la gestió d’insums i energia. Gestionar els fertilitzants orgànics i minerals, així com 
prevenir la contaminació de l’aigua, el sòl i l’aire, promoure un model familiar i pro-
fessional sostenible econòmicament i mediambientalment.

En definitiva, promoure la recerca, la recerca i la transferència de tecnologia per 
garantir el futur, l’accés a noves varietats o recuperar-ne de tradicionals per a res-
pondre a les necessitats del consumidor i del mercat, la modernització dels processos 
productius i la transformació dels productes, i alhora, informar sobre la transforma-
ció digital del sector agroalimentari, que és seguir sent competitius i condicions clau 
i necessàries per millorar la sostenibilitat.

I sobretot parlar de les persones, les dones i el homes, joves i grans, de diversos 
orígens, que viuen al món rural i desenvolupen el seu projecte professional i de vida 
als sectors agrari, pesquer i forestal. Perquè l’objectiu principal és fomentar relleu 
generacional i assegurar la producció d’aliments i la gestió sostenible del medi, és a 
dir, la sobirania alimentària del país.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Crear un programa de televisió i generar continguts pels espais ja existents sobre 

temes socio-econòmics, que resulti pedagògic i divulgatiu de la realitat del sector 
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agrari, forestal i pesquer a Catalunya, incorporant els reptes actuals i també els de 
futur, que reflecteixi el seu paper en el subministrament d’aliments a la població, en 
la gestió del medi, la innovació tecnològica, les pràctiques ambientals, i en garantir la  
sobirania alimentaria, la sostenibilitat ambiental i socioeconòmica, i l’equilibri ter-
ritorial del país.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Raquel Sans Guerra, diputada, GP ERC

Proposta de resolució de rebuig de la Via Pirinenca
250-00687/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 64170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2022

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

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de rechazo 
de la autodenominada «Vía Pirenaica», para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las asociaciones separatistas Gure Esku y ANC, junto con la Federació Catala-

na d’Entitats Excursionistes, impulsan un acto político para la noche del 2 de julio 
de 2022, al que han dado el nombre de «Vía Pirenaica», consistente en encender 
faros en trescientas cumbres del Pirineo en demanda de sus pretensiones de acabar 
con el régimen constitucional en España.

Se trata de un ejemplo más, el enésimo, de intento de patrimonialización del es-
pacio público por parte de las asociaciones separatistas, como otros de tan infausto 
recuerdo como sembrar las playas catalanas de cruces amarillas o empapelar nues-
tros pueblos y ciudades con lazos amarillos. El nombre escogido busca establecer un 
paralelismo con la «Vía Catalana», con la que el separatismo excluyó a los catalanes 
no separatistas de las celebraciones de la Diada de 2013. Con acciones como las re-
feridas, el mensaje implícito que quieren transmitir sus promotores es muy claro: la 
calle es nuestra y haremos en ella lo que nos plazca.

En particular, esta iniciativa añade aspectos que la convierten en especialmente 
indeseable. Tiene lugar en las cumbres de las montañas, que merecen protección y 
que no deben ser objeto de ocupación abusiva por parte de nadie. Está programada 
en horario nocturno, circunstancia que obligará a los servicios de emergencia que 
deben velar por atender a los posibles extraviados o heridos a estar en alerta durante 
toda la noche, a un coste económico elevado y en abierta contradicción con el dere-
cho de sus trabajadores de conciliar su vida familiar con la laboral. Significa, tam-
bién, utilizar las cumbres del Pirineo aragonés para una performance que en nada 
les atañe, y que sólo puede levantar legítimas reticencias por parte de sus habitantes 
y de la Diputación General de Aragón.

Todo demócrata debe mostrarse contrario a pretensiones de este tipo, por cuanto 
buscan excluir a una parte de la sociedad del espacio que le pertenece y que le es propio.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1) Condena el enésimo intento de patrimonialización del espacio público que su-

pone la convocatoria del acto denominado como «Vía Pirenaica».
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2) Considera que el uso del territorio aragonés para esta iniciativa debe enten-
derse como un gesto inamistoso que en nada ayuda a tejer relaciones de estima y 
colaboración con la vecina Comunidad Autónoma, con la que tanto compartimos.

3) Expone su rechazo a que la Federació Catalana d’Entitats Excursionistes, 
asociación que debería representar a todos sus afiliados con neutralidad política, se 
preste a colaborar en un acto político que es, por su propia naturaleza, excluyente de 
una parte de los catalanes.

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a que: 
4) Considere la conveniencia de limitar el acceso de manifestantes a las monta-

ñas y, en todo caso, tome las medidas pertinentes para garantizar la conservación 
del medio ambiente, evitando que la ocupación abusiva por parte de los manifes-
tantes lo dañe.

5) Estime el coste de prestación de los servicios de emergencias que deberán es-
tar en alerta la noche del 2 de junio de 2022 para atender posibles casos entre los 
manifestantes, y se lo repercuta a los organizadores del acto.

Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2022
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Ignacio Martín Blanco, portavoz, GP Cs

Proposta de resolució de condemna de la matança de catòlics 
a Nigèria
250-00688/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 64181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2022

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

Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución relativa a la condena de la matanza a 
los católicos en Nigeria, para que sea sustanciada ante el Pleno del Parlamento, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desgraciadamente, hemos de lamentar una nueva masacre en Nigeria que ha 

dejado devastada a familias y allegados de las víctimas, a todo el país y a la comu-
nidad internacional cuando el pasado 5 de junio de 2022, Domingo de Pentecostés, 
unos hombres armados irrumpieron en la iglesia católica de San Francisco Javier 
de Owo, en el estado de Ondo, y abrieron fuego contra los fieles que celebraban la 
solemnidad.

Muchos murieron, entre ellos varios niños. Según fuentes locales, hay más de 
cincuenta víctimas. Ahora se teme por los supervivientes que, aunque fueron res-
catados inmediatamente y trasladados al hospital, corren el riesgo de no sobrevivir 
dadas sus heridas, teniendo en cuenta también la escasez de servicios sanitarios. Los 
médicos locales, citados por las agencias internacionales, informan de que muchos 
llegaron al hospital ya sin vida.

Apenas ha transcurrido un mes desde que el pasado 12 de mayo de 2022 conoci-
mos el feroz asesinato de Deborah Samuel, estudiante cristiana de la Universidad de 
Shehu Shagarim en la ciudad de Sokoto, capital del estado con su mismo nombre. 
Una turba de estudiantes musulmanes de esta universidad al noroeste de Nigeria, 
irritados porque Deborah Samuel era cristiana, la sacaron a la fuerza del puesto de 
seguridad donde estaba escondida, la golpearon y la quemaron hasta su muerte por 
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presuntamente publicar un mensaje insultando al Islam y a Mahoma en un grupo 
de WhatsApp.

Más allá de la terrible persecución ejercida por Boko Haram en Nigeria, que ha 
provocado miles de muertes a cristianos y desplazamientos internos, no es la pri-
mera vez que el fundamentalismo islámico se ensaña con los cristianos en Nigeria.

Por desgracia, España conoce bien las devastadoras consecuencias de laviolencia 
islamista. Hemos sufrido algunos de los atentados más graves de toda Europa por 
parte de grupos yihadistas. Más aún, muchos pueblos y barrios de toda España vi-
ven con miedo por la expansión de ideas islamistas radicales y prácticas humillantes 
para la mujer como el matrimonio forzoso o la mutilación genital, que en tantas oca-
siones no cuentan con la cobertura mediática ni la lucha política que deberían. Por 
eso, es responsabilidad de nuestra nación y de sus instituciones mostrar un mensaje 
claro de condena a la violencia vinculada al islamismo y de apoyo a aquellos que 
sufren sus estragos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña condena con la máxima contundencia la violencia 

ejercida por parte de grupos musulmanes yihadistas contra los cristianos alrededor 
del mundo y, en especial, en Nigeria.

Palacio del Parlamento, 13 de junio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Alberto Tarradas Paneque, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la condició de gènere de les persones 
en els formularis administratius
250-00689/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 64379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2022

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

to, Mónica Lora Cisquer, diputada 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 sobre la condición de género de las perso-
nas en los formularios administrativos, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Generalitat de Cataluña ha acordado incorporar la referencia «no binario», el 

nombre sentido y la diversidad familiar en los documentos administrativos y en el 
sistema de información del Govern, argumentando, esta decisión, en que sirve como 
reconocimiento y derechos a toda la sociedad. Se postula el reconocimiento admi-
nistrativamente, fuera de lo que establece la norma del documento de identidad per-
sonal– DNI–, a las personas con una identidad de género diferente a su nacimiento.

Con el acuerdo adoptado por el Govern, se pretende imponer la ideología de gé-
nero - tóxica, anticientífica, anti-familia - que se está convirtiendo en doctrina ofi-
cial escolar, legal, política y mediática, sobre el sentido de la individualidad de cada 
persona, es decir, que se pierda la identidad como ser humano.

Este planteamiento niega las leyes de la naturaleza, que determinan que el ser 
humano es hombre o mujer, negando la biología, la realidad, e imponiendo la trans-
formación de su visión a la mayoría.
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Una de las herramientas utilizadas por el Govern para sus fines ideológicos es la 
utilización que hacen del lenguaje. Así, nos encontramos con la utilización, como 
normal, del lenguaje ideológico de lo políticamente correcto.

La Real Academia Española– RAE– no atiende a criterios ni ideológicos ni po-
líticos, por eso ante la consulta realizada sobre cómo nos debemos referir a una per-
sona que se manifiesta como «de género no binario» su contestación fue clara: «La 
morfología del género en las voces con referente animado se basa en un esquema 
binario sustentado en las categorías biológicas de sexo masculino/femenino; el siste-
ma lingüístico no dispone de un recurso específico asentado para esa eventualidad». 
Además, la RAE considera que el «lenguaje inclusivo» es un conjunto de estrategias 
que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical, «mecanismo 
firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna».

La utilización del lenguaje inclusivo es innecesaria, hablar de «todos»,«todas» 
y «todes» no va a favorecer el reconocimiento o derechos de ninguna persona. Los 
idiomas español, catalán y aranés, no son excluyentes. Si no protegemos la identi-
dad propia de un idioma este acaba transformándose en un idioma diferente o em-
pobreciendo.

Dentro del acuerdo adoptado por el Govern se establece un periodo de dos años 
para adaptar los formularios en papel y electrónicos y apps que tratan datos ante los 
diferentes trámites administrativos de todos los organismos de la Generalidad de 
Cataluña y la creación de una comisión interdepartamental.

Esta nueva iniciativa del Govern supone un incremento en el gasto para imple-
mentar el acuerdo adoptado, sin poder determinarse el coste, la existencia de un 
informe económico sobre cuántos recursos públicos se invertirá, creación de una 
comisión. Esta medida, en ningún caso significa un beneficio para el bien común, 
más bien es un gasto innecesario y superfluo, en definitiva, un despilfarro de los 
recursos públicos en la modificación de los documentos administrativos, para dar 
reconocimiento de facto a situaciones que legalmente no tienen un reconocimiento 
como es la idea de «no binario».

Por último, esta medida podría encuadrarse dentro de la «desviación de poder» 
si la acción administrativa se desentiende de los objetivos que establecen las Leyes 
y el resto del ordenamiento jurídico. En ningún caso sirve al interés general, más 
como consecuencia de sus políticas ideológicas de género, donde el mismo acuerdo 
del Govern, se recoge expresamente, que esta medida se toma hasta que obtenga su 
reconocimiento en el Documento Nacional de Identidad: documento personal e in-
transferible, emitido por el Ministerio del Interior que goza de la protección que a 
los documentos públicos y oficiales otorgan las leyes.

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. Conservar la terminología propia utilizada para la relación nominal su-

jeta a la distinción por sexos entre hombre y mujer.
Segundo. - Asegurar que no se va a destinar ningún fondo público de la Genera-

litat de Cataluña para el fomento del lenguaje inclusivo.
Tercero. - Respetar las leyes y el ordenamiento jurídico aplicable, sin injerencias 

e imposición de la ideología de género, en los documentos de carácter administrati-
vo que guarden relación con cualquier documento público, personal e intransferible 
que acredite la identidad y los datos personales.

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX



BOPC 344
28 de juny de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 26

Proposta de resolució sobre la priorització de les connexions 
ferroviàries entre el Vallès Oriental i el Vallès Occidental
250-00690/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 64431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2022

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

Meritxell Serret i Aleu, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana, Juli Fernàndez i Olivares, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, Chakir el Homrani Lesfar, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, pre-
senten la Proposta de resolució per a la priorització de les connexions ferroviàries entre 
el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Vallès Oriental i el Vallès Occidental aporten una gran quantitat de persones 

usuàries a la xarxa de transport públic, però pateixen un enorme greuge en la mo-
bilitat interior fruit d’unes infraestructures de transport públic plantejades de forma 
radial. Un sistema que fa que, més enllà de l’escandalós dèficit d’inversió en infra-
estructures de l’estat vers Catalunya, la mobilitat en sentit interior-litoral sigui re-
lativament eficient però, per contra, no tinguem un servei transversal que connecti 
de manera ràpida i sostenible ciutats tan importants i properes com les tres capitals 
del Vallès o viles més petites que queden fora dels principals eixos de comunicació 
cap a Barcelona.

És evident que cal potenciar la mobilitat sostenible a través d’una nova xarxa fer-
roviària que millori les connexions transversals, connecti el principals generadors 
de mobilitat i afavoreixi la reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica, tot 
mitigant els efectes del canvi climàtic del transport privat.

La Campanya Contra el Quart Cinturó ha celebrat fa unes setmanes 30 anys 
defensant alternatives de mobilitat que promoguin modes de transport sostenibles 
i la protecció del territori enfront projectes com el del Quart Cinturó. En el marc 
d’aquests objectius ha fet un tasca de reivindicació, d’anàlisi i sensibilització, alhora 
que ha fet seguiment de la tramitació administrativa i presentat al·legacions als do-
cuments elaborats per l’administració de l’Estat.

L’evolució del coneixement sobre els impactes ambientals, econòmics i socials 
del model de mobilitat actual, amb conseqüències sobre la salut pública i amb un 
efecte determinant en el canvi climàtic, ens porta a una situació d’emergència reco-
llida en tractats internacionals i en compromisos polítics presos en el conjunt d’ins-
titucions del país.

A més, en aquests moments el procediment ambiental iniciat en el marc de 
l’Estudi Informatiu del Tram Terrassa - Granollers ha caducat. L’adjudicació de la 
redacció de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental del Quart Cinturó (o 
cierre de la Autovía Orbital, o B40, o Ronda del Vallès, depèn de qui la referenciï) 
en el tram Terrassa - Granollers fou anunciada al BOE núm. 310, de 22 de desem-
bre de 2017. El document d’abast iniciat el 2018 fa més d’un any que va perdre la 
validesa. L’estudi informatiu no pot ser sotmès a informació pública sense l’estudi 
d’impacte ambiental, per tant el Ministerio de Transportes, hauria d’iniciar de nou 
la tramitació ambiental abans de poder sotmetre l’estudi informatiu del Quart Cin-
turó a informació pública.

El procediment d’avaluació ambiental s’ha d’ajustar als requeriments de la legisla-
ció europea i garantir el compliment dels objectius ambientals, ecològics i de la lluita 
contra el canvi climàtic. Així és necesari requerir al Ministerio de Transición Ecoló-
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gica, des de totes les administracions afectades, que apliqui la legislació ambiental i 
decreti la caducitat de l’expedient. De fet, aquesta és ja la tercera caducitat per aquest 
mateix Estudi Informatiu, fet que posa en evidència l’existència d’un conflicte obert, 
viu ja des del principi dels anys 90. El Quart Cinturó, o autovies en projecte o en 
construcció com aquesta, ara més que mai van contra la imperiosa necessitat d’im-
pulsar actuacions front l’emergència climàtica i aturar, i fins i tot revertir, la destruc-
ció dels espais naturals i de la biodiversitat. I fan encara més urgent treballar per un 
model de mobilitat basat en el transport públic i en la mobilitat activa, evitant així 
l’impacte ambiental present i futur, millorant la qualitat de vida els pobles i ciutats, i 
afavorint l’equilibri territorial i la dinamització econòmica sostenible.

Després de dècades de desinversió ferroviària per part de l’Estat a Catalunya, i 
de compromisos inexecutats segons els acords pressupostaris, el govern espanyol 
pretén un cop més compensar aquest dèficit amb promeses buides i inconcretes, in-
fraestructures obsoletes i sense un traspàs real de les mateixes, delegant només la 
gestió d’aquestes propostes viàries caduques (plantejades els anys 60 del segle pas-
sat), com ha demostrat un cop més aquests darrers dies amb les propostes incon-
cretes de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. És necessari exigir 
solucions que garanteixin no només un traspàs per l’execució, sinó tota la competèn-
cia i titularitat definitiva de les vies i infraestructures per tal de definir i executar el 
model ferroviari i viari des de Catalunya i amb consens territorial.

Davant aquests fets es fa imprescindible plantejar aquest nou model de mobilitat 
amb solucions i propostes concretes, que garanteixin la defensa de la conservació 
dels espais agrícoles i forestals del Vallès com elements vitals pel manteniment de 
la biodiversitat i també per assegurar la qualitat de vida als pobles i ciutats. En defi-
nitiva per assolir una visió i una gestió responsable del territori que resolgui les ne-
cessitats actuals sense hipotecar el futur del Vallès, del país i del planeta.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Vol reconèixer la feina de la Campanya contra el Quart Cinturó després de 30 

anys d’intensa activitat per evitar aquesta infraestructura obsoleta al Vallès Oriental 
i Occidental, tot plantejant alternatives de mobilitat que preservin els espais natu-
rals i agrícoles.

2. Constata la necessitat d’un traspàs del finançament i de l’execució i titularitat 
del conjunt del sistema d’infraestructures viàries i ferroviàries a la Generalitat de 
Catalunya per garantir l’execució de les inversions, la transformació cap a la mobili-
tat sostenible i la priorització del transport públic, després de dècades de desinversió 
de l’Estat vers Catalunya, de promeses incomplertes i pressupostos no executats i de 
priorització d’infraestructures viàries de mobilitat obsoletes, sense consens i inapro-
piades en un context d’emergència climàtica i de col·lapse dels combustibles fòssils.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
3. Treballar per una millora urgent en la mobilitat en transport públic entre ban-

da i banda del Vallès que trenqui amb la radialitat i dependència de Barcelona. Per 
a fer-ho cal: 

a. Apostar pel desenvolupament de la línia orbital ferroviària que connecti el Va-
llès amb el Penedès i el Maresme, permetent així oferir una resposta a la mobilitat 
perimetral de tota la segona corona metropolitana, interrelacionant totes les ciutats 
més importants i els nuclis productius de les mateixes. Tenint en compte la línia que 
ja està planificada en 4 trams del nou traçat, que uneixen trams ja existents de la 
xarxa de Rodalies de Barcelona.

b. Millorar la correspondència de la línia R8 amb les línies S1, S2, R4 i R3. Per 
fer-ho, potenciar aquesta línia R8 augmentant-ne la capacitat de mallar la xarxa: 



BOPC 344
28 de juny de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 28

desplaçant l’estació de Sant Cugat per funcionar com a intercanviador amb l’estació 
existent de Volpalleres de FGC S2 i creant un intercanviador amb la d’Hospital Ge-
neral de FGC S2. Plantejar un intercanviador amb la R4 de la línia orbital i amb la  
nova estació conjunta R3-R8 de Santa Perpètua de la Mogoda multiplicant així  
la capacitat de la línia per estructurar el transport públic d’alta capacitat transversal. Les 
noves estacions han d’anar acompanyades amb una revisió de freqüències, d’ho-
raris. Aquestes inversions fan viable un futur servei de mitja distància Tarrago-
na-UAB-Girona sense passar per Barcelona.

c. Garantir un correcte manteniment d’aquestes línies.
d. Estudiar i avaluar la proposta d’un nou tren tramvia Terrassa/Sabadell - Gra-

nollers (Eix tranversal Alt Vallès) que permeti connectar i oferir un servei a Polinyà, 
Palau-Solità i Plegamans i Lliçà d’Avall, tots els municipis sense oferta ferroviària. 
La connexió Terrassa Sud-Sabadell també permetria connectar els principals ge-
neradors de mobilitat (Hospital de Terrassa, Mercavallès, Mancomunitat i Mossos 
d’Esquadra) entre les dues ciutats. A curt termini implantar una línia BRCAT que 
cobreixi aquesta demana fins el desenvolupament de la línia ferroviària.

4. Exigir al Ministerio de Transición Ecológica que resolgui la caducitat de 
l’expedient «20180063 CIERRE DE LA AUTOVIA ORBITAL DE BARCELO-
NA B-40. TRAMO TERRASSA-GRANOLLERS», que notifiqui la resolució de 
caducitat i arxiu de l’expedient ambiental a la Dirección General de Carreteras (Mi-
nisterio de Transportes) i que l’informi que la tramitació de l’avaluació ambiental 
del projecte s’hauria de retrotraure al tràmit inicial, ja que ha expirat el termini per 
sol·licitar una pròrroga.

5. Exigir al Ministeri l’aturada definitiva del projecte B-40-IV Cinturó, i elimi-
nar el projecte, traçat i reserves de la B-40-IV Cinturó de totes les figures de pla-
nejament.

6. Millorar de forma general la xarxa viària secundària al Vallès i incrementar 
les connexions a la xarxa viària d’alta capacitat, cercant propostes orientades també 
a eliminar el trànsit de pas en l’interior de municipis.

7. Protegir el paisatge agroforestal vallesà amb figures de protecció, de caire 
natural i patrimonial, que permetin conjugar conservació i desenvolupament de les 
activitats agrícoles i ramaderes tradicionals, a través del desplegament del Pla Terri-
torial Sectorial Agrari corresponent, per assegurar la protecció d’aquells espais que 
per les seves característiques tenen més valor agrari.

8. Requerir al govern de l’Estat facilitar les característiques de corredor biològic 
de la plana vallesana amb la instal·lació de passeres de fauna en el traçat de l’AP7. 
Especialment a Can Planas, el Pla de Reixac, Gallecs, el Ramassar, Collsabadell  
i la Batllòria.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Meritxell Serret i Aleu, portaveu adjunta; Juli 

Fernàndez i Olivares, Chakir el Homrani Lesfar, diputats, GP ERC

Proposta de resolució sobre les mesures a que s’han d’adoptar 
per a disposar de fertilitzants en el sector primari
250-00691/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 64542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2022

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
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luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre las medidas a adoptar para 
poder disponer de fertilizantes en el sector primario, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
Se sabe que el hombre comenzó a cultivar las tierras desde hace miles de años, 

pero la historia de la fertilización se inició cuando los agricultores primitivos descu-
brieron que determinados suelos dejaban de producir rendimientos aceptables si se 
cultivaban continuamente, y que al añadir estiércol o residuos vegetales se restau-
raba la fertilidad. El origen de la industria mundial de fertilizantes se inició a me-
diados del siglo XIX, periodo en el que se empezaron a comercializar diversos tipos 
de fertilizantes.

La agricultura de este siglo está experimentando un cambio radical. La especia-
lización de todos sus sectores está comenzando e irá a más durante los próximos 
años. El sector de los fertilizantes no puede ser ajeno a esta transformación, todo lo 
contrario, es necesario no solo adaptarse a los cambios, sino que debe ser un partí-
cipe activo.

Es indudable la importante contribución de los fertilizantes en el incremento de 
las producciones agrícolas, y en consecuencia en la producción de alimentos, fibras 
e incluso de energía: 

– Asegurar la productividad y calidad nutricional de los cultivos, ofreciendo una 
seguridad alimenticia e incrementando el contenido de nutrientes de las cosechas.

– Conservar el suelo y evitar su degradación.
– Contribuir a la mayor producción de materia prima para la obtención de ener-

gías alternativas.
Es necesario, en el sector agrícola, el desarrollo de nuevas fuentes de energía; se 

abre un nuevo campo para la agricultura y la aplicación adecuada de fertilizantes 
debe contribuir a conseguir este objetivo ya que la biomasa es una fuente principal 
para la obtención de energía renovable.

Además, en una sociedad en la que la tecnología nos rodea, a veces olvidamos 
que la agricultura es un sector vital, no sólo para nuestra subsistencia, sino también 
para nuestra economía.

Nos encontramos con un sector en continuo desarrollo, que cada vez invierte 
más en I+D+i, y requiere de profesionales especialistas. La fertilización eficiente de 
cultivos nos permitirá no solo dar alimentos con un valor nutritivo, sino que además 
garantizan que no se empobrezca y contamine el suelo.

En el momento actual, se ha producido un importante encarecimiento de las 
materias primas esenciales en la producción de fertilizantes, especialmente del gas 
 natural, fosfato, roca, potasa, azufre, etc. Las tarifas de gas que paga la industria 
española se han incrementado desde el año 2005 casi un 50 por cien, y la roca fos-
fórica, que se adquiere principalmente del norte de África, cuesta hoy un 90% por 
encima de las cifras pagadas por la misma roca hace escasamente un año. Los pre-
cios de la potasa en el mercado internacional están experimentando igualmente unas 
subidas muy importantes. Hay que tener en cuenta que tanto el gas natural como 
el fosfato roca suponen más del sesenta por cien de los costes de fabricación de los 
abonos nitrogenados y fosfatados respectivamente.

A nivel nacional, la incidencia del precio de los fertilizantes se ha incrementado en 
los últimos años, donde los agricultores han visto incrementado el precio de los ferti-
lizantes, que dificulta el poder realizar la actividad al incrementarse el producto final. 
Así por ejemplo el sulfato amónico-21%en 100 Kg– en el año 2019, precio anual, de 
21,88 euros/100 kg sIVA y en el año 2021 fue de 27,57 euros/100 kg nitrato amónico, 
–33,3% en 100 Kg– en el año 2019, precio anual, de 33,99 euros/100 kg sIVA y en el 
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año 2021 fue de 42,98 euros/100 kg sIVA, Urea, –46%% en 100 Kg– en el año 2019, 
precio anual, de 34,27 euros/100 kg sIVA y en el año 2021 fue de 48,91 euros/100 kg  
sIVA,ácido fosfórico - 100 Kg– en el año 2019, precio anual, de 52,69 euros/100  
kg sIVA y en el año 2021 fue de 74,54 euros/100 kg sIVA,cloruro potásico, –60% en 
100 Kg– en el año 2019, precio anual, de 37,59 euros/100 kg sIVA y en el año 2021 
fue de 43,47 euros/100 kg sIVA,

En definitiva, los abonos y fertilizantes, son tan necesarios para la salud de las 
plantas como el agua y la luz solar. Además, con el uso de fertilizantes se evitan las 
deficiencias de nutrientes en las plantas, mejora su estado de salud y, por lo tanto, 
aumenta la cantidad y la calidad de los alimentos. Sin olvidarnos de las técnicas 
de uso eficiente del agua en los regadíos, el uso de técnicas de gestión de los suelos 
como la agricultura de conservación o el uso de la tecnología, como las técnicas de 
agricultura de precisión, configuran un sector agrario catalán con una clara voca-
ción hacia la tecnificación y la optimización en el uso de los recursos

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. - Garantizar el uso de los fertilizantes a los agricultores para no empo-

brecer y contaminar el suelo y dar un valor nutricional a nuestros cultivos.
Segundo. - Impulsar un plan económico para reducir, de forma sustancial, el pre-

cio de los fertilizantes, para la viabilidad y rentabilidad de los cultivos.
Tercero. Incentivar la inversión en I+D+i en el sector agrícola, para la eficiencia 

agrícola, desarrollando nuevas soluciones que permitan hacer cultivos más produc-
tivos.

Palacio del Parlamento, 16 de junio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la defensa, la promoció i la protecció 
de les comarques de les Terres de l’Ebre
250-00692/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 64543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2022

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

Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución en defensa, promoción, y cuidado de las 
Comarcas de Tierras del Ebro, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció 
Climàtica, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las comarcas del sur de Cataluña reciben la denominación de Tierras del Ebro. 

El río Ebro es el protagonista y el alma de todo el territorio. Las comarcas del 
Montsià, Baix Ebre, Terra Alta y Ribera d’Ebre constan de 74 municipios geográfi-
camente situados en la provincia de Tarragona y cuentan con una parte interior con 
accidentes geográficos montañosos y una zona costera. Se trata de unas comarcas 
con una valiosa riqueza cultural, ambiental, patrimonial, social, económica, gastro-
nómica y arquitectónica.
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La principal actividad económica de las Terres de l’Ebre es la agricultura y es-
pecialmente, el cultivo del olivo, destinado a la elaboración de aceite. Otros cultivos 
con una presencia importante son los arrozales del delta del Ebro, la viña en la Terra 
Alta, los almendros y los árboles frutales (especialmente melocotoneros).

En las comarcas costeras, Baix Ebre y Montsià, también es importante la activi-
dad pesquera y marisquera. Las capturas son abundantes y llegan principalmente a 
los puertos de la Ametlla de Mar y de Sant Carles de la Ràpita.

El Delta del Ebro es uno de los humedales más importante de la Cuenca Me-
diterránea Peninsular, y fue declarado Parque Natural bajo Decreto 332/1986. En 
septiembre de 1987, fue catalogado por los estados miembros de la U.E. como 
zona natural de singular relevancia por la conservación de la avifauna de acuer-
do con la directiva de las aves. También zona de especial protección de las aves 
(ZEPA, 79/409 CEE), y en marzo de 1993, se incluyó en la lista de humedales de 
importancia internacional RAMSAR.

También forma parte del Plan Especial de Protección del Medio Natural y del 
Paisaje (PEIN) según la ley 12/1985 de espacios protegidos, y más recientemente 
se incluyó en la RED NATURA 2000. Finalmente, la UNESCO declaró las Terres 
de l’Ebre como espacio natural y humano único en todo el mundo, otorgándo el re-
conocimiento de Reserva Natural de la Biosfera. No resulta difícil comprender que 
este extraordinario espacio natural sea motivo de orgullo para sus habitantes de las 
comarcas del Ebro, así como para toda España. A pesar de ello, el parque natural 
del Delta del Ebro lleva décadas olvidado por las instituciones tanto a nivel nacional 
como regional.

Como consecuencia de la construcción de las grandes presas en la cuenca del río 
Ebro a mediados del siglo XX, los sedimentos han ido quedando retenidos, y por 
ello la zona ha sufrido, hasta nuestros días, una fuerte regresión con la pérdida de 
muchas hectáreas de lagunas y zonas húmedas de un gran reconocimiento interna-
cional.

Con el aumento del nivel del mar y una mayor frecuencia de temporales marinos 
cada vez más devastadores, han desaparecido casi por completo las playas, se ha 
acelerado la regresión, y el oleaje ocasiona intrusión marina en las lagunas costeras, 
con la muerte súbita, por estrés osmótico, de la flora y fauna propias de una laguna 
de agua dulce. La laguna y su biodiversidad pueden desaparecer en cuestión de me-
ses si, ante un nuevo temporal marino se abre una conexión al mar, lo que supondría 
la pérdida irreversible del humedal.

Cabe reseñar que la administración estatal y la Generalidad de Cataluña en 
las competencias que tiene transferidas en la gestión de parques naturales infrin-
ge sistemáticamente las directivas europeas de la biodiversidad (Directiva de Aves 
2009/147/CE, Directiva de Hábitats 92/43/CEE y la Directiva de Marco del Agua 
2000/60/CE. Otro problema que se derivaría, no menos importante, es la afectación 
a las tierras de cultivo de arroz que ocupan buena parte del delta, anegándolas de 
agua marina y provocando la ruina del sector primario, el cual es la principal fuente 
de ingresos económicos de la zona.

Esto conlleva la ruptura de la empleabilidad con la pérdida de numerosos pues-
tos de trabajo de las personas que se dedican al cultivo del arroz principalmente, 
predisponiendo a un éxodo forzado y despoblación de la zona. Además, también 
supondría que la renta anual media de los ebrenses disminuiría aún más, teniendo 
en cuenta que actualmente es una de las zonas más despobladas de Cataluña y con 
menor capacidad económica según el informe anual del IDESCAT.

La ganadería, concentra su actividad sobre todo en granjas avícolas y el gana-
do taurino. En la Ribera d’Ebre, además, hay una presencia bastante destacada de 
importantes industrias vinculadas al sector químico (Ercros, en Flix) y energético 
(central nuclear de Ascó y centrales eléctricas de Riba-roja y Flix).
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Sin embargo, y a pesar de la importancia de estas comarcas, estas últimas vie-
nen sufriendo la desidia e inoperatividad política de la Generalidad de Cataluña 
desde hace décadas. El gasto ideológico, una jerarquización de prioridades errónea, 
y una desacertada estrategia económica e industrial, han provocado la degradación 
de diferentes ámbitos temáticos de la zona, induciendo graves problemas sociales. 
Especialmente, es necesario recalcar el preocupante diagnóstico en tres grandes 
 temáticas: la económica; la social; y los servicios públicos e infraestructuras.

Asimismo, la desindustrialización de la zona, a excepción de la Ribera del Ebro, 
limita las posibilidades de desarrollo económico.

En este sentido, la situación social discurre en paralelo a la económica. La des-
población de estas comarcas mayoritariamente rurales es un grave problema. Bajos 
índices de demografía, sumados a los altos índices de criminalidad, muestran un 
desarrollo social y comunitario con grandes déficits de atención y mejora.

De esta manera, los agricultores de la zona denuncian la falta de relevo genera-
cional, provocada entre otras muchas causas, por el decaimiento demográfico local 
y la despoblación de la comarca en sus zonas más rurales. En pocas palabras, una 
pobreza y riesgo de exclusión social creciente, unos altos índices de criminalidad y 
una situación demográfica preocupante, auguran a esta zona de Cataluña, en ausen-
cia de políticas que reviertan la actual situación, un endeble desarrollo socio-econó-
mico y cultural en los próximos años.

Por último, es importante destacar el menosprecio que la Generalidad de Catalu-
ña ha mostrado a estas comarcas en las últimas legislaturas. Los niveles de inversión 
en materia de sanidad, formación/educación, seguridad, servicios sociales, movili-
dad e infraestructuras, son de los más bajos de toda Cataluña.

En conclusión, en base a este análisis y diagnóstico, desde nuestra formación 
política se plantean una batería de propuestas enmarcadas en las siguientes grandes 
líneas de actuación: 

– La revisión presupuestaria y priorización de las cuatro comarcas en el próximo 
debate presupuestario.

– El potenciamiento de sectores con ventaja comparativa y competitiva de las 
cuatro comarcas como el sector primario, así como el apoyo al comercio local y de 
proximidad.

– La reindustrialización de la zona mediante la diversificación del tejido pro-
ductivo de las cuatro comarcas, modernización y digitalización de las pequeñas y 
medianas empresas.

– La mejora y el avance de la situación en inversión en infraestructuras y movi-
lidad territorial.

– La reducción de índices de criminalidad, y aumento de la dotación en seguridad.
– Las acciones de carácter urgente para paliar y revertir la desaparición del Par-

que Natural del Delta del Ebro.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Impulsar un plan de reindustrialización y revitalización de los sectores estra-

tégicos de las 4 comarcas de las tierras del Ebro en menos de 6 meses.
2. Aumentar la dotación presupuestaria en materia de movilidad para mejorar 

la conexión entre municipios. Esta dotación prestará especial atención al ámbito 
ferroviario y todas aquellas infraestructuras que potencien a la zona como centro 
logístico.

3. Incrementar las acciones direccionadas a impulsar la formación profesional 
en las comarcas, prestando especial atención a la formación dual en beneficio de las 
pequeñas empresas y jóvenes trabajadores.
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4. Promover soluciones inmediatas a la problemática de los centros educativos 
públicos de las cuatro comarcas.

5. Ampliar la dotación de bomberos y agentes rurales destinados a la zona.
6. Mejorar la prestación de servicios sociales, mediante el incremento de los 

equipamientos y plazas públicas en centros de días y residencias.
7. Fomentar el relevo generacional y el apoyo a la agricultura de la zona, promo-

viendo iniciativas de consumo de proximidad y desarrollo agrario y rural.
8. Priorizar estas cuatro comarcas en el programa Odisseu referente a la resolu-

ción EMC/666/2020, de 5 de marzo, con el objetivo de apoyar la repoblación rural 
de la zona y el correcto desarrollo empresarial y laboral del territorio en cuestión.

9. Constituir un Plan de choque contra la inseguridad y el crimen en la comarca, 
mediante el aumento de dotación de la plantilla de Mossos d’Esquadra para mejorar 
la seguridad y prevención del crimen organizado y de alta intensidad.

10. Construir un nuevo hospital en Tortosa, con una mejor ubicación, incremen-
tando el número de camas de hospitalización y aumentando los servicios de manera 
que abarquen todas las especialidades médicas. Este hospital tendrá capacidad de 
atención a las cuatro comarcas.

11. Reforzar la atención primaria en los centros CAP de las cuatro comarcas.
12. Potenciar programas de fomento de turismo nacional e internacional, desa-

rrollo cultural y protección del patrimonio histórico de la demarcación territorial.
13. Mejorar el plan de protección de los productos del sector primario de las 

cuatro comarcas, potenciando sus exportaciones en colaboración con PRODECA.
14. Elaborar un Plan para la mejora y conservación del Delta del Ebro consis-

tente en: 
a) La puesta en funcionamiento de un sistema de dragas suficientemente potente 

hasta ganar los 150 metros de anchura en las zonas costeras más vulneradas para 
la regeneración de las playas a partir de sedimentos recuperados del fondo marino 
en las zonas donde se produce mayor regresión del delta (Trabucador, Buda y Mar-
quesa).

b) Tomar medidas estructurales en el interior del mar consistentes en la construc-
ción de diques sólidos y escolleras, para proteger las tierras del delta de la acción 
temporal y evitar que el mar gane terreno.

c). - Iniciar la gestión de sedimentos (limos o arcillas, arenas y gravas) de los 
pantanos para ser trasvasados al río, exentos de sustancias residuales de la industria 
y la agricultura y de caracterización «arenosa-limosa», que se adapten a las necesi-
dades del delta para obtener el objetivo de aportar soluciones al avance inexorable 
del mar.

15. Apoyar las demandas de las Cofradías de Pescadores de San Carlos de la Rá-
pita y l’Ametlla que ayudan a la defensa del sector pesquero.

Palacio del Parlamento, 16 de junio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, diputada GP VOX

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Institut Escola El Morsell
250-00693/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 64547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Juan Luis 

Ruiz López, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
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amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per l’ampliació de l’Institut-Escola El Morsell, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El CEIP El Morsell es va crear el curs 2004/2005 per atendre als infants d’Olive-

lla que anaven a les escoles de Sant Pere de Ribes i altres poblacions veïnes.
Cal recordar que l’escola El Morsell obre les seves portes al setembre de l’any 

2004 en un edifici dissenyat per ser d’una línia amb capacitat pet 225 alumnes i amb 
una matrícula de 84 alumnes.

Durant el curs 2021/2022 l’escola va acollir 74 alumnes de cicle infantil, 200 
de primària i 24 alumnes més corresponents al primer curs de l’ESO. En total 298 
alumnes, molt per sobre de la capacitat per la qual es va dissenyar amb l’excepció de 
P3 (19 alumnes); P4 (22 alumnes) i 3r (24 alumnes) que és trobaven al límit de les 
ràtios actualment establertes, i on la resta dels cursos estaven en línia 2.

Aquesta massificació ha fet que al llarg dels anys l’escola hagi anat cedint espais 
complementaris per atendre el gran nombre d’alumnes i en aquests moments no 
disposi d’aules per fer desdoblaments o treballar en grups reduïts, ni d’altres aules 
especialitzades (com la biblioteca, l’aula de música, l’aula de tecnologia, el labora-
tori,...). El menjador i la cuina també s’han quedat petits per poder atendre el volum 
d’alumnes que fan ús del servei de menjador.

Cal assenyalar que fins al curs 2021/2022 els alumnes del CEIP el Morsell tenien 
com a Institut de referència l’IES Montgròs i l’IES Can Puig de Sant Pere de Ribes.

A més, en els últims anys, es donava la casuística que les preinscripcions de pri-
mer d’ESO per a l’Institut Montgròs superaven l’oferta disponible, deixant grups 
d’alumnes d’Olivella sense opcions de cursar els estudis en el que és l’institut de re-
ferència. Aquest centre estableix els mateixos criteris formatius i de currículum que 
el CEIP El Morsell. Aquesta situació generava gran incertesa i tensió a les famílies, 
així com als i les alumnes que finalitzaven els seus estudis de primària.

A partir del curs 2018/2019 la situació es torna especialment complicada atès 
que aquell any la preinscripció va arribar a superar en 36 places l’oferta disponible, 
sumant que el curs següent (2019-2020) es va tornar a produir l’excés de demanda 
amb la conseqüent sobre massificació de l’Institut Montgròs.

Va ser el febrer del 2020, quan el conseller d’Educació del Govern de la Genera-
litat d’aleshores, Josep Bargalló, va reunir-se amb l’equip directiu de l’escola i amb 
representants del govern de l’Ajuntament d’Olivella per comunicar formalment la 
intenció del departament d’iniciar el desplegament de l’Institut-Escola al curs 2021-
2022, amb el primer curs d’educació secundària. Amb aquest objectiu es va sol·li-
citar que l’ajuntament habilités aules provisionals per acollir els primers alumnes 
de secundària amb el benentès que el Departament ja tenia dotació pressupostaria 
aprovada i posarien en marxa les obres de l’Institut Escola l’any 2022 i estarien dis-
ponibles el curs 2023/2024.

L’any 2021, l’ajuntament comença el projecte de remodelació de l’edifici munici-
pal de la Crivellera per posar en marxa les aules provisionals de secundària, que han 
suposat una inversió municipal de 215.000,00€ i la remodelació íntegra d’una planta 
de l’edifici. Amb aquesta actuació s’han habilitat dues aules i una aula complemen-
tària que han entrat en funcionament el setembre del 2021.

Cal subratllar que l’any 2004 Olivella tenia un cens de 2011 habitants, a gener 
de 2022 el cens d’Olivella és de 4.307 habitants dels quals 894 són infants de 0 a 16 
anys, que representen el 20.75% de la població d’Olivella. És important destacar el 
creixement actual d’habitants i el creixement previst amb l’atorgament de llicències 
d’obra de nova construcció arran de l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística 
aquest any 2022.
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El darrer curs 2020-2021 Olivella va estrenar el format d’institut-escola. Amb 
tot, el Govern de la Generalitat, que és qui ha impulsat aquest nou format, no està 
complint amb els terminis establerts per a les obres d’ampliació del centre. A data 
de 2 de juny de 2022 el Departament d’Educació no ha iniciat el procés participatiu 
per a l’ampliació de l’Institut-Escola El Morsell, quan el compromís adquirit era en-
cetar les obres l’estiu del 2022 termini que ja han confirmat que no es complirà. Ara 
bé, ara per ara tampoc hi ha cap compromís per part del Departament d’Educació 
per fixar data de l’inici de les obres ni s’ha formalitzat cap conveni de col·laboració 
amb el compromís de construir aquest edifici.

El fet de tenir un edifici provisional per a l’ESO, i no disposar d’una data con-
creta de la construcció de l’ampliació, ha comportat que algunes famílies hagin fet 
la preinscripció en un altre institut que disposa de tots els espais i equipaments ne-
cessaris. Fins i tot es dona el fet d’algunes famílies de 5è curs que han matriculat els 
seus fills a escoles de Sant Pere de Ribes per assegurar-se la plaça a l’institut corres-
ponent quan arribi el moment.

Pel que fa a les obres d’ampliació de l’Institut-escola, tant en les dues reunions 
participatives com en les reunions que, amb anterioritat i posteriorment, l’ajunta-
ment ha mantingut amb les responsables territorials d’educació, s’ha exposat de ma-
nera insistent la necessitat de dimensionar correctament l’institut escola, tant pel 
que fa als cursos d’infantil i primària com pels nous espais destinats a secundària. 
També es demana al Departament d’Educació la dotació de mòduls provisionals fins 
que no siguin enllestides les obres d’ampliació, per poder disposar d’espais de des-
doblament i alguna aula especialitzada.

En aquest sentit s’ha expressat també al Departament d’Educació la predisposi-
ció total per part de l’ajuntament a cedir més espais al voltant del centre per cobrir 
les necessitats de l’institut escola.

Per tot l’anteriorment exposat cal deixar palès el malestar i l’enuig del Consell 
Escolar de l’IES El Morsell, la comunitat educativa i del mateix ajuntament d’Olive-
lla per l’incompliment dels compromisos adquirits per part del Departament d’Edu-
cació.

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. Determinar el calendari per a l’ampliació de l’institut escola i posar tots els re-

cursos tècnics i els econòmics per a complir amb el termini compromès.
2. Assegurar que el projecte d’ampliació tingui en compte el creixement demo-

gràfic del municipi a curt i a mitjà termini i doni resposta també a les necessitats 
d’espais de l’educació infantil i primària.

3. Dotar pel curs 2022/2023 i mentre no estiguin acabades les obres d’ampliació, 
el centre educatiu amb mòduls provisionals per disposar d’espais de desdoblament 
i aules especialitzades.

4. Crear la partida en els pressupostos de l’any 2023 per a l’ampliació de l’Insti-
tut Escola El Morsell.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Juan Luis Ruiz López, 

diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el servei de suport a l’autonomia 
a la pròpia llar
250-00694/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 64548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2022

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

Alcalá González, diputada, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el servei 
de suport a l’autonomia a la pròpia llar, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
El servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar ofereix orientació i suport a les 

persones amb problemàtica de salut mental que viuen soles, en parella o conviuen 
amb altres persones que plantegen determinades necessitats o tenen carències que 
no poden satisfer elles mateixes.

El servei compta amb un professional referent de la persona i treballa per assolir 
l’autonomia, sempre amb la cooperació dels agents socials més propers i amb l’ob-
jectiu de lluitar contra l’estigma.

Les entitats que acompanyen les persones amb problemàtica de salut mental, ho 
fan seguint la metodologia del model de recuperació, el qual defensa la coexistència 
de la simptomatologia de la persona i el desenvolupament d’una vida autònoma i sa-
tisfactòria. Ara bé, en aquest procés de treball la persona pot experimentar recaigu-
des i arribar a necessitar un ingrés hospitalari.

Quan això succeeix, el professional de referència continua mantenint el contac-
te amb la persona per no perdre el vincle, acompanyar-la en aquest moment difícil 
i coordinar-se amb els professionals de l’àmbit sanitari. Ara bé, el servei deixa de 
pagar-se mentre la persona estigui hospitalitzada i l’entitat continua assumint els 
costos econòmics que es generen del personal contractat i assignat en l’acompanya-
ment de la persona.

L’acompanyament tampoc s’atura durant l’ingrés, sinó que es modifica en inten-
sitat i objectiu, ja que es prioritza l’acompanyament emocional en aquest moment i 
el manteniment del vincle de la persona amb el servei i amb la comunitat, per a fa-
cilitar el posterior procés de reincorporació.

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 garantir que la prestació econòmica 

del servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar es continuï rebent durant el període 
de temps en què la persona beneficiària està hospitalitzada.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Judit 

Alcalá González, Assumpta Escarp Gibert, diputades, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre una línia de subvencions per a empreses 
d’autocars per a adequar els sistemes de seguretat dels vehicles al 
transport de menors
250-00695/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 64549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2022

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

calá González, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat, Mario García Gómez, 
diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució sobre l’obertura d’una línia de subvenció destinada a empreses d’au-
tocars amb l’objectiu d’adequar els sistemes de seguretat dels vehicles al transport 
de menors, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El 27 d’octubre de 2021, la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya va 

aprovar la Resolució 145/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat viària 
dels autocars escolars, que instava el Govern a obrir una línia de subvenció desti-
nada a empreses d’autocars amb l’objectiu d’adequar els sistemes de seguretat dels 
vehicles al transport de menors, tot prioritzant la instal·lació de sistemes de retenció 
infantil ajustats a llur talla i pes.

De l’informe de compliment de l’esmentada resolució, tramès al Parlament el 25 
de maig de 2022, se’n desprèn que aquest mandat no s’ha portat a terme, ates que no 
existeix encara l’homologació de les condicions tècniques relatives als dispositius 
de retenció obligatoris que acrediti quines són avui les més favorables en matèria de 
seguretat.

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. Homologar les condicions tècniques relatives als dispositius de retenció obli-

gatoris en un termini no superior als dos mesos a partir de l’aprovació d’aquesta 
resolució.

2. Obrir una línia de subvenció destinada a empreses d’autocars amb l’objectiu 
d’adequar els sistemes de seguretat dels vehicles al transport de menors, d’acord 
amb els criteris establerts en el procés.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, Oscar Aparicio Pedrosa, Mario García Gómez, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la protecció dels menors davant 
el contingut audiovisual inadequat
250-00696/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 64703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2022

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

to, Mónica Lora Cisquer, diputada 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 sobre la protección de los menores ante el 
contenido audiovisual inadecuado, para que sea sustanciada ante la Comissió de la 
Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La etapa de la infancia constituye un periodo fundamental en el desarrollo espi-

ritual, intelectual, cultural, psicológico y en la adopción de valores y virtudes que 
conformarán la propia identidad del niño. Entre los agentes que influyen en la con-
figuración de la personalidad del menor están los medios audiovisuales y las nuevas 
plataformas digitales, que han experimentado un crecimiento exponencial en los úl-
timos años. Solo en el segundo trimestre de 2021 las plataformas digitales de pago 
se han empleado en un 53% de los hogares con acceso a Internet.

Tal y como indica el estudio Protección de la infancia, construcción de la identi-
dad y medios de comunicación. La regulación de los contenidos audiovisuales para 
menores en España, el auge de las plataformas streaming conlleva un aumento de 
situaciones de riesgo, en la medida en que «los contenidos audiovisuales llegan a los 
menores a través de múltiples soportes», se multiplican las posibilidades de toparse 
con contenidos perjudiciales o nocivos para su desarrollo y, por lo tanto, «los meca-
nismos de protección requieren más que nunca de la cooperación de todos los agen-
tes implicados en el proceso educativo de los niños».

Además, el consumo de pornografía es cada vez más precoz y los primeros con-
tactos con la pornografía empiezan en torno a los 9 años, de acuerdo con los datos 
de un informe reciente de Save the Children. Según los datos del último Panel de 
Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia del segundo 
trimestre de 2021, cuando preguntan a familias con hijos menores entre 0 a 11 años, 
más del 80% admite estar bastante preocupado o muy preocupado porque los con-
tenidos audiovisuales que puedan ver sus hijos sean violentos o que muestren con-
ductas peligrosas que puedan ser imitadas por los menores (como actos vandálicos 
o malos hábitos alimenticios). Asimismo, más del 70% de las familias catalanas 
encuestadas reconoce tener el mismo grado de preocupación con los contenidos au-
diovisuales de naturaleza sexual que sus hijos menores puedan ver.

Aunque la mayoría de los hogares conoce las herramientas que bloquean o fil-
tran los contenidos audiovisuales que ven los menores siguen siendo pocos los que 
las utilizan. El uso de herramientas de control parental es más habitual cuando ha-
blamos de plataformas de intercambio de videos (Youtube, Twitch, TikTok, IGTV) 
y de servicios de vídeo bajo demanda (Netflix, Amazon Prime Video, HBO), que 
cuando se trata de contenidos en televisión, sobre todo en abierto. Igualmente, sor-
prende cómo el 74,8% no conocen las formas para reclamar o protestar sobre los 
contenidos audiovisuales para niños y adolescentes.

En el ámbito de protección de menores, existe una gran producción normativa en 
el plano comunitario, nacional y autonómico, que abarca desde la Constitución Espa-
ñola, pasando por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Au-
diovisual, la Ley General de Publicidad o la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la 
comunicación audiovisual de Cataluña, entre otros.
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Además, en nuestra región existe el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), 
la autoridad reguladora independiente en el ámbito de la comunicación audiovisual 
pública y privada. Supuestamente entre sus funciones está la de vigilar los conteni-
dos perjudiciales, la señalización, la adaptación de los contenidos a las diferentes 
franjas horarias y la supervisión tanto de los programas como de la publicidad. De 
igual modo, en los últimos años se ha iniciado el análisis de los contenidos difundi-
dos a través de Internet. Sin embargo, el Consejo Audiovisual de Cataluña está lejos 
de cumplir con sus obligaciones de manera veraz y eficiente. Hace tan solo unos me-
ses, en otoño de 2021-2022, la CCMA emitió el programa El Punt D, cuya finalidad 
era «habla de los mitos, estereotipos, tabúes...que hay alrededor de la sexualidad».

El programa, de temática sexual muy explícita, trata los aspectos de la sexuali-
dad a través de imágenes y escenas sexuales, pero no muestra ningún icono con la 
calificación de edad. Tampoco contiene ningún tipo de señal acústica para avisar a 
los espectadores de que lo que se va a visualizar contiene imágenes y escenas eróti-
cas no aptas para todos los públicos.

Los estrenos de los capítulos de «El punt D» en la TDT estaban programados 
de las 22:00h en adelante, pero días más tarde se reemitían los capítulos en hora-
rio protegido, como el sábado al mediodía, y actualmente está disponible 24/7 en 
TV3alacarta. Cabe destacar que en ningún caso con un aviso para los espectadores.

La situación de riesgo en la que se encuentran los menores ante la programación 
audiovisual es notable, especialmente en una sociedad digital como la que habitamos 
en la cual los contenidos audiovisuales llegan a los menores a través de múltiples 
soportes. No es infrecuente encontrarse con menores que acceden a vídeos, progra-
mas, series o páginas web que incitan a la violencia, al vandalismo, que cuentan con 
contenido que puede hipersexualizar o cosificar.

Existe abundante literatura y estudios que demuestran cómo la exposición a imá-
genes violentas, especialmente de la televisión, aumenta el riesgo de pensamientos, 
emociones, valoraciones y comportamientos agresivos en los menores. Se evidencia 
cómo la exposición a imágenes violentas aumenta la probabilidad de comportamien-
to agresivo en la infancia.

El contenido audiovisual inapropiado en menores puede acarrear consecuencias 
emocionales severas. Las imágenes perturbadoras, violentas y difíciles de asumir 
actúan como un golpe en la psique infantil. En una etapa tan importante como la 
infancia donde se produce una influencia acrítica de contenidos externos, si se pro-
ducen influencias nocivas como las que se pueden dar en el consumo inapropiado 
de contenidos audiovisuales, puede acabar perjudicando el futuro emocional de los 
niños y las relaciones humanas que construyen.

En este contexto, los mecanismos de protección requieren más que nunca de la 
cooperación de todos los agentes implicados en el proceso educativo de los niños.

Urge aplicar el máximo rigor en la protección de los menores ante los conteni-
dos inadecuados en los entornos audiovisuales sobre la base del interés superior del 
menor, con especial atención a los mecanismos de que disponen los padres para el 
control de los mismos, tanto en la televisión en abierto como en las distintas plata-
formas digitales, bien sean de pago o de intercambio de vídeos.

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: Velar por la rigurosa protección de los menores ante los contenidos in-

deseables emitidos en medios audiovisuales.
Segundo: Que en todos los centros escolares el Departamento de Educación lle-

ve a cabo formaciones para familias y educadores sobre herramientas de bloqueo 
y filtro de contenidos audiovisuales inapropiados para menores de edad y ponga en 
conocimiento los mecanismos disponibles para denunciar casos de vulneración de 
los derechos de los menores en materia audiovisual.
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Tercero: Promover un entorno educativo que facilite el pleno desarrollo de la per-
sonalidad y capacidades del menor, siempre en consonancia con la formación y va-
lores que recibe de sus padres, e impidiendo que acceda o reciba contenido de toda 
índole contrario a su dignidad e inocencia.

Cuarto: Informar y solicitar la previa autorización a los padres siempre que en los 
centros educativos se imparta formación en relación a cualquier materia que afecte 
a la introspección, afectividad y sexualidad que se quiera impartir a los escolares.

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX

Proposta de resolució de suport a l’acabament de la carretera B-40
250-00697/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 64717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Marina 

Bravo Sobrino, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució de suport a l’acabament de la B-40, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La reivindicació de l’acabament de les obres de la B-40 en el tram entre Abrera 

i Terrassa és una reivindicació dels municipis als que afecta que, de tan reiterada, 
resulta insultant. No només per als consistoris de Terrassa i Sabadell, sinó des d’ins-
tàncies empresarials locals ha estat dit per activa i per passiva que el retard d’aques-
ta obra no té justificació i suposa un perjudici econòmic. Aquesta infraestructura és 
necessària per connectar, per exemple, el clúster automobilístic del Baix Llobregat 
amb el Vallés.

La B-40 o Ronda del Vallés ha estat objecte d’un estudi realitzat per l’Institut 
Cerdà en què se subratllava que «el darrer pla de transport de l’estat (...) ja no con-
sidera la Ronda del Vallés en l’apartat de vies d’alta capacitat, sinó en l’apartat de 
circumval·lacions urbanes», cosa força coherent amb el traçat de la Ronda del Vallés 
que envolta els nuclis urbans a la manera de les rondes de Barcelona: a Abrera, a 
Terrassa i a Sabadell.

Fruit d’aquesta preocupació ha estat la reunió dels alcaldes de Sabadell i de Ter-
rassa amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per conjurar-se 
en l’acabament de les obres entre Abrera i Terrassa, completar la via que ha d’unir 
Terrassa, Sabadell i Castellar per la ronda Nord, i millorar les connexions amb l’au-
topista AP-7. Un acord que palesa la importància dels municipis a l’hora d’afrontar 
reptes conjunts per sobre de partidismes i tacticismes. No entenem per què si dos 
municipis estan d’acord en una obra que els afecta, la Generalitat de Catalunya gira 
l’esquena a aquest projecte. A més a més es produeix la següent paradoxa: el Govern 
de la Generalitat no deixa de reclamar inversions «estatals», i un cop aquestes es 
programen i es doten pressupostàriament, des de la Generalitat es treballa per im-
pedir per tots els mitjans que aquests es puguin executar.

I no només no hi compareix a les reunions previstes amb el Ministeri, sinó que a 
més qualifica de «caduca i obsoleta» una infraestructura necessària per a la mobili-
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tat de persones i mercaderies, les quals, no ho oblidem, estan fabricades per perso-
nes i són consumides per persones.

Tanmateix fóra un error pensar que el tram pendent de la B-40 pot acabar en una 
rotonda al barri de Can Roca a Terrassa, que aviat col·lapsaria el tràfic en aquesta 
ciutat. Cal tenir mirada a llarg termini i veure que la connexió entre Abrera i Terras-
sa és un punt i seguit, però no un punt i final. El traçat de la B-40 ha de ser coherent 
amb els fluxos de persones i mercaderies, en concret, que porten fins a Sabadell i en 
el futur fins a Granollers.

I hem de destacar la importància de la Ronda Nord per Sabadell, que permetria 
pacificar la Gran Vía, una artèria que ara és com una autovia urbana on passen mi-
lers de vehicles pesats al dia. En un dels seus punts, a la confluència amb la Carrete-
ra de Castellar, es troba una de les medicions més contaminants d’Espanya, superant 
els 40 microg/m3 recomanat per la UE. Sense la Ronda Nord, el tràfic per les vies 
actuals porta a uns índexs de contaminació que perjudiquen greument la salut dels 
ciutadans de Sabadell. No només es tracta de qüestions d’oportunitats econòmiques 
compartides per patronals i sindicats, sinó de parlar de ciutats més sostenibles i d’ha-
bilitar infraestructures per treure el vehicle privat dels seus espais centrals.

Els beneficis d’aquesta infraestructura són, com a mínim, els següents. Tots ells 
beneficis lligats a les persones i el medi ambient: 

– Disminuir el risc d’accidentalitat viària.
– Redistribuir el trànsit.
– Reduir el consum de carburant.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Manifestar el seu suport a l’acord assolit entre el Ministeri de Transport, Mo-

bilitat i Agenda Urbana i els alcaldes de Terrassa i Sabadell, manifestat en l’anunci 
fet per la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per acabar les obres de 
connexió entre Abrera i Terrassa, completar la via que ha d’unir Terrassa, Sabadell i 
Castellar per la ronda Nord, i millorar les connexions amb l’autopista AP-7.

2. Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats, als ajuntaments de Terras-
sa, Sabadell i Castellar del Vallès, a les Cambres de Comerç i Indústria de Terrassa 
i Sabadell i a Fem Vallés.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta, GP Cs

Proposta de resolució sobre les restriccions d’aigua potable 
a municipis del Segrià i les Garrigues
250-00698/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 64734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre les restriccions d’aigua de boca a municipis del Segrià i Les Garri-
gues, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Climàtica, amb el 
text següent: 
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Exposició de motius
El 5 de juliol de 2021, ara farà un any, 25 pobles de Les Garrigues i el Segrià 

es van quedar sense aigua de boca per un abocament d’hidrocarbur. El 7 de maig 
de 2022 es torna a repetir la notícia i es dona per finalitzat l’episodi una setmana 
després. La Mancomunitat d’Aigües ha reclamat reiteradament poder captar aigua a 
l’embassament d’Albagés del sistema Segarra-Garrigues per garantir-ne una millor 
qualitat i el subministrament i el Síndic de Greuges va obrir una actuació d’ofici per 
aclarir que havia passat. El 3 de juny de 2022 es repeteix la situació i la Mancomu-
nitat apunta a la presencia de plaguicides.

Els municipis afectats tornen a ser els mateixos, l’Albagés, l’Albi, Alcanó, Aspa, 
Bellaguarda, Bovera, Cervià, el Cogul, l’Espluga Calba, la Floresta, Fulleda, la Gra-
nadella, Granyena, Llardecans, els Omellons, la Pobla de Cérvoles, Sarroca, Senan, 
el Soleràs, Tarrés, els Torms, Torrebesses, el Vilosell i Vinaixa.

Municipis gairebé tots ells en risc de despoblament, amb una població envellida 
i amb moltes dificultats en les comunicacions, i ara, a més, amb restriccions d’aigua. 
Ara l’ACA ofereix finançament pel transport en camions cisterna.

Els aproximadament 20.000 veïns afectats es queixen, amb tota la raó, de la rei-
teració del problema, de la manca d’informació i dels problemes que tenen a l’hora 
de gaudir d’un bé essencial com és l’aigua en condicions.

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. Posar en marxa una taula de diàleg amb els municipis afectats per determinar 

aquelles mesures que resolguin el conflicte.
2. Obrir una investigació sobre els fets succeïts i determini les causes i els actors 

i que adopti les mesures coercitives que correspongui.
3. Prendre mesures per minimitzar els efectes de l’ús de productes fitosanitaris 

sobre la salubritat de l’aigua i adoptar ajudes a la pagesia per una transició a l’ús de 
productes alternatius sostenibles i eficaços

4. Solucionar definitivament el problema d’abastament d’aigua potable que patei-
xen els municipis de la Mancomunitat d’Aigües de Les Garrigues i es destinin els 
recursos tècnics i econòmics necessaris per a resoldre aquest greu problema de sub-
ministrament d’aigua, tot valorant la possible construcció de la canonada del pantà 
de l’Albagés i les depuradores necessàries.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, Òscar Ordeig i Molist, 

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

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

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 29.06.2022 al 12.07.2022).
Finiment del termini: 13.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat Reptes i dificultats en l’accés 
de les dones als cossos policials de Catalunya i als Bombers de la 
Generalitat
360-00014/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 64304).
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

A la presidenta del Parlament,
Benvolguda,
Em plau lliurar-vos l’informe Reptes i dificultats en l’accés de les dones als cos-

sos policials de Catalunya i als Bombers de la Generalitat.
L’informe parteix de l’imperatiu que estableix la normativa internacional de 

drets humans d’eliminar totes les formes de discriminació contra la dona i d’adoptar 
polítiques de seguretat que incorporin la igualtat de gènere de forma transversal en 
totes les seves dimensions.

Donat que els col·lectius examinats en aquest informe (poli de juny i als de bom-
bers.rrecull dess dimensions.Ccia de la Generalitat de Catalunya – Mossos d’Esquadra, 
policia local i cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya) pertanyen a professions 
fortament estereotipades per raó de gènere i són, encara avui dia, d’un clar domini 
masculí, l’informe finalitza amb un recull de recomanacions per garantir la perspectiva 
de gènere en l’accés als cossos policials i als de bombers.  

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, en 
el seu article 64, aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari en comissió. 

Tot esperant que l’anàlisi dels drets motivi el treball de la Cambra, us saludo 
cordialment,

Barcelona, 14 de juny de 2022
Rafael Ribó, síndic de Greuges

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/278956461.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/278956461.pdf
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 29/XIV, sobre 
els pressupostos de carboni
290-00020/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64704 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.06.2022

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 29/XIV, sobre els 
pressupostos de carboni (tram. 290-00020/13), us informo del següent:

S’està treballant en l’aplicació del Model MEDEAS de la Unió Europea a la rea-
litat catalana. Aquest model permetrà avançar en la definició d’aquests pressupostos 
i del Marc estratègic de referència de mitigació. La disponibilitat de les dades ne-
cessàries és el que està marcant el ritme d’evolució del treball. En aquest sentit, serà 
durant el quart trimestre del 2022 quan es preveu disposar dels primers resultats. 
Aquest desenvolupament s’està fent mitjançant un encàrrec al Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

Barcelona, 17 de juny de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Resolució 210/XIV, sobre l’impuls 
i la millora del sistema de formació professional
290-00173/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64510 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.06.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 210/XIV, sobre 
l’impuls i la millora del sistema de formació professional (tram. 290-00173/13), us 
informo del següent:

En primer lloc, en relació al mapa d’oferta de cicles formatius establert a la lletra a),  
s’informa que el Departament d’Educació ja publica el mapa d’oferta formativa, tant 
pel que fa a cicles de formació, com la resta de nivells educatius. Podeu consultar el 
citat mapa al portal web del Departament http://mapaescolar.gencat.cat/.

Cal recordar que el Departament d’Educació planifica l’oferta dels estudis 
d’acord a les necessitats traslladades des dels territoris i des de l’Agència Pública 
de Formació i Qualificació Professional, per donar resposta als indicadors previstos 
respecte la demografia, les expectatives personals, les necessitats territorials i les 
dels sectors productius.

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-

http://mapaescolar.gencat.cat/
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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 professional 
FPCAT 365: https://fp.gencat.cat/web/.content/03_FP/Criteris-de-planificacio-ofer-
ta-FPCAT365/Proposta-criteris-planificacio-oferta-FPCAT365.pdf

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.

En aquest sentit s’ha acordat presentar l’informe de necessitats formatives per 
al proper període, amb la concertació de les organitzacions empresarials i sindicals 
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 segon lloc, en relació a l’establert a les lletres b) i c) sobre un nou impuls a 
la formació professional i sobre la consolidació d’un sistema únic integrat de for-
mació professional, respectivament, s’informa que la Comissió Rectora del Sistema 
FPCAT és l’òrgan rector de planificació estratègica i avaluació de les polítiques del 
sistema de formació i qualificació professionals. L’Estratègia Catalana de Formació 
i Qualificació Professionals –aprovada el juliol de 2019– és l’instrument per asso-
lir els objectius de la propera dècada que es concreten en els propers dos anys en el 
IV Pla General del Sistema FPCAT (2021-2023) –prevista la seva aprovació abans 
d’acabar l’any.

Des de l’aprovació de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT, l’Estratègia Ca-
talana de Formació i Qualificació Professionals (2020-2030) i els estatuts de l’Agèn-
cia FPCAT, ja s’està treballant per la consolidació del Sistema.

En aquest sentit i respecte l’augment de places establert a l’apartat d), s’informa 
que l’11 d’abril de 2022, el Govern va presentar en roda de premsa, a través dels 
consellers d’Educació i d’Empresa i Treball, la nova oferta integrada de formació 
professional 365, amb una inversió de 726,6 milions d’euros: https://www.youtube.
com/watch?v=DgWNSr8r50k.

La planificació de l’oferta de formació professional per al curs 2022-2023, s’ha 
fet d’acord a criteris i variables relacionades amb indicadors històrics de demografia 
i interessos de les persones, equilibrant l’oferta amb les necessitats territorials i de 
les empreses.

Per tant, la planificació es basa en l’augment demogràfic i expectatives personals, 
en la detecció del target amb necessitats de retorn al sistema per requalificació, acre-

Fascicle segon

https://fp.gencat.cat/web/.content/03_FP/Criteris-de-planificacio-oferta-FPCAT365/Proposta-criteris-planificacio-oferta-FPCAT365.pdf
https://fp.gencat.cat/web/.content/03_FP/Criteris-de-planificacio-oferta-FPCAT365/Proposta-criteris-planificacio-oferta-FPCAT365.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DgWNSr8r50k
https://www.youtube.com/watch?v=DgWNSr8r50k
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ditació o reconeixement, en les necessitats del sector productiu i en les necessitats 
territorials (basades en els sistemes de transport i comunicació o altres).

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. D’aquestes, 23.568 cor-
responen a certificats de professionalitat, 147.805 a formació i 242.000 a formació 
continuada:

https://govern.cat/govern/docs/2022/04/11/14/19/f76943d3-7c03-4203-9a0f-3d-
de22a85b76.pdf

Aquest increment de l’oferta es concreta en 276 grups (dels quals 1 de cada 5 
nous grups va adreçat als col·lectius més vulnerables) distribuïts de la següent ma-
nera:

– 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.
De les noves titulacions, perfils d’itineraris i cursos d’especialització, destaca la 

creació de 4 nous perfils de cicles formatius de grau bàsic, amb un grup per cada 
perfil: d’activitats domèstiques i neteja d’edificis; de reforma d’edificis, de cuina i 
restauració i d’indústries alimentàries. També es creen 4 nous perfils de Programes 
de Formació i Inserció: d’auxiliar d’activitats esportives i lleure (5 grups);  d’auxiliar 
en centres sanitaris, zelador (11 grups), d’auxiliar de confecció en pell (1 grup); 
d’auxiliar de preparació i comercialització de peix i marisc (2 grups). I un nou perfil 
d’Itinerari Formatiu Específic en auxiliar en cura d’animals i espais verds. Al proper 
curs es preveu la creació d’11 grups d’IFE distribuïts per tot el territori.

Respecte als cicles formatius de grau mitjà, es dona resposta al sector amb l’in-
crement d’1 a 5 grups del CFGM Conducció de vehicles de transport per carretera, 
en col·laboració amb la Direcció General de Transport i Mobilitat i les associacions 
empresarials.

En els cicles formatius de grau superior, es consolida i augmenta l’oferta del 
CFGS de promoció d’igualtat de gènere amb un total de 6 grups, i el de CFGS 
d’energies renovables on ja seran 6 els grups a centres públics.

Per últim, es duplica el nombre de perfils dels cursos d’especialització passant 
de 6 a 12: dedesenvolupament de videojocs i realitat virtual (4 grups); de fabricació 
additiva (3 grups); d’implementació de xarxes 5G (2 grups); d’intel·ligència artificial 
i Big Data (6 grups); de manteniment de vehicles híbrids i elèctrics (8 grups); de 
modelatge de la informació en la construcció (BIM) (3 grups).

En quart lloc, en relació al mandat sobre la formació i suport als docents i profes-
sionals del sistema educatiu del punt d), s’informa que el Departament d’Educació 
planifica formació docent per al sistema de formació professional inicial en base a la 
detecció de necessitats formatives de les diferents famílies professionals amb caràc-
ter general, i en base a l’impuls de la formació transversal com: la tutoria acadèmica 
i professional, el seguiment de les FCT/Dual, les metodologies globalitzadores, el 
foment de la innovació i l’emprenedoria, la digitalització, l’actualització tecnològica, 
la internacionalització, el disseny d’activitats d’ensenyament-aprenentatge (incloses 
les metodologies d’impuls de les llengües estrangeres), entre d’altres. A més, es fo-
menta el treball en xarxa de tots els centres i l’intercanvi de bones pràctiques (també 
amb les empreses).

La Unitat de Formació dels Ensenyaments Professionals realitza actuacions for-
matives classificades en tres grups:

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
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– Formació especifica basada en la millora de la formació del professorat sobre 
els continguts dels currículums dels cicles formatius de totes les famílies professio-
nals; 

– Formació transversal basada en accions per a la millora de la formació del pro-
fessorat en aspectes basat en programes i projectes que els centres porten a terme; 

– Per a poder realitzar l’oferta formativa que estigui d’acord a les necessites del 
professorat, es realitza una detecció de necessitats dirigida als departaments di-
dàctics de cada família professional que cada centre disposa, per tal de que puguin 
presentar les seves necessitats formatives en funció del seu projecte educatiu. Una 
 vegada rebudes les peticions, es realitza el buidatge de les mateixes i es planifiquen 
les diferents accions formatives al llarg del curs, en aquesta selecció es tenen en 
compte tant la formació dirigida al professorat de nova incorporació com al profes-
sorat amb més expertesa per tal de donar continuïtat als diferents nivells educatius 
dins de la formació professional.

Així doncs, amb el pressupost del 2022, el Departament d’Educació fa una im-
portant aposta pel pla de formació docent per reforçar el perfil competencial del 
professorat. Algunes de les línies estratègiques del pla són facilitar la formació en 
el nou marc de referència de les competències professionals docents; la capacitació 
digital de l’alumnat, el professorat i les famílies; l’educació sense estereotips sexis-
tes ni discriminacions; l’educació per a la sostenibilitat, i incentivar l’ús del català 
en la comunitat educativa.

Enguany s’ofereixen 12.000 activitats de formació repartides en 250.000 hores 
i amb una inversió de 6,8 milions d’euros (cal recordar que l’import del curs 2019-
2020 era de 2,3 milions d’euros). Aquesta formació és, evidentment, essencial i 
imprescindible per aconseguir l’èxit de l’alumnat, la reducció de l’abandonament 
 escolar prematur i l’aprenentatge al llarg de la vida.

En cinquè lloc, s’informa que pel que fa a la inversió en el manteniment dels 
centres educatius que ofereixen cicles formatius, recollida al punt f), els pressupos-
tos per l’any 2022 inclouen una partida per equipaments i maquinària de 5 milions 
d’euros, que representa un augment respecte a l’exercici anterior.

En sisè lloc, en relació al punt g), sobre la lluita contra l’abandonament escolar 
prematur, s’informa d’algunes de les mesures que s’han pres per tal de reduir-lo:

– Disposar d’un catàleg d’actuacions dels centres d’FP i ERE adreçades als cen-
tres educatius, de primària, ESO i batxillerat per tal de donar a conèixer els graus  
i els perfils professionals associats; 

– Disposar d’un catàleg d’actuacions de gremis professionals, entitats, empreses 
que realitzen activitats, juntament amb l’alumnat d’FP, als centres d’ESO i batxi-
llerat; 

– Programa d’ambaixadors i ambaixadores d’FP; 
– Incorporar activitats d’acollida al centre, dins del pla d’acció tutorial, del nou 

alumnat, per tal de poder generar vincles positius amb el centre i amb l’equip do-
cent, de manera que els tutors i tutores, i l’equip docent esdevinguin referents per a 
l’alumnat; 

– Fomentar la co-tutoria i la tutoria de l’equip docent per tal de millorar el se-
guiment de l’alumnat; 

– Desenvolupar el pla d’acció tutorial i fer-ne el seguiment de les activitats que 
es realitzen per anar ajustant-les a les necessitats i característiques de l’alumnat dels 
diferents grups; 

– Programar i implementar l’avaluació diagnòstica inicial i el pla de treball peda-
gògic per tal d’afavorir la personalització i l’adaptació del procés formatiu a l’alumnat; 

– Incloure l’orientació professional, acadèmica i personal-social dins la pro-
gramació de tots els mòduls professionals del cicle formatiu, oferint al professorat 
 formació i recursos didàctics; 
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– Oferir recursos i formació per promoure metodologies actives en el desenvo-
lupament dels mòduls professionals per tal de fer més significatiu i funcional l’apre-
nentatge; 

– Oferir recursos i formació per tal d’implementar l’informe personal d’orienta-
ció professional (IPOP) al llarg de tot el cicle formatiu; 

– Incorporar en els centres educatius nous perfils professionals com el/la profes-
sional de l’orientació d’FP; 

– Incorporar el treball amb xarxa amb els i les professionals de l’entorn (SOAC, 
pla d’entorn...) a través de la coordinació dels dos serveis; 

– Incorporar la participació de les empreses i/o entitats de l’entorn, i els i les 
professionals, com a experts col·laboradors, en el desenvolupament de les activitats 
pedagògiques del cicle formatiu, oferint el catàleg d’actuacions; 

– Oferir itineraris formatius flexibles a partir de la vinculació dels cicles forma-
tius amb les qualificacions professionals incloses en els cicles; 

– Desplegar cursos d’especialització en determinades famílies professionals per 
continuar amb l’especialització de l’alumnat en acabar un cicle formatiu en relació 
amb les necessitats de l’entorn productiu.

Per aquell alumant que finalitza l’ESO sense l’obtenció del títol, el Departament 
d’Educació estableix els Programes de Formació i Inserció (PFI), que ofereixen un 
total de 39 perfils de 18 famílies professionals, amb un repartiment proporcional al 
territori, i amb uns índex d’èxit del 83%. Actualment, s’està reforçant l’oferta aug-
mentant el nombre de grups, amb 4 nous perfils professionals, i compensant amb un 
projecte pilot d’FP ocupacional, en col·laboració amb el SOC.

Amb l’objectiu de millorar resultats i reduir l’abandonament prematur, s’ha defi-
nit un pla de formació en metodologies actives i tutoria, així com l’acompanyament 
del professorat en xarxes per transferir experiències i bones pràctiques educatives. 
A més s’està dissenyant un pla pilot per reforçar a l’alumnat NESE, mitjançant una 
estructura PFI més flexible i adequada a aquest tipus d’alumnat.

En setè lloc, en relació al mandat del punt h) sobre la posada en marxa dels cen-
tres de formació professional integrada, s’informa que s’està treballant de forma 
concertada la proposta de decret de centres de formació professional integrada en el 
si de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT, amb la voluntat de poder fer la pri-
mera convocatòria de centres al 2023.

En vuitè lloc, en relació al punt i), sobre la formació professional dual, s’informa 
que des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya es treballa conjuntament amb 
els centres formatius, empreses i agents socials en la definició de les diferents po-
lítiques que es desenvolupen. Concretament, en el cas de la formació professional 
dual, a més d’aquest contrast i col·laboració en el disseny de la política, la convoca-
tòria preveu diferents rols que fomenten la col·laboració dels diferents agents: agent 
impulsor, agent formador i agents contractants, que poden ser tot tipus d’empreses i 
entitats. Així doncs, els projectes que es presenten estan vinculats a les necessitats 
detectades per les entitats que els presenten, en col·laboració amb els centres de for-
mació i les empreses contractants.

Podeu trobar més informació, tant de l’ordre de bases com de la resolució de 
la convocatòria 2021 en el següent enllaç: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/de-
tall/article/Programa-Formacio-Professional-Ocupacional-Dual-SOC-FPODUAL#-
bloc7

En novè lloc, en relació a l’establert al punt j) sobre el model català d’avaluació 
i acreditació de competències professionals, s’informa que, el 25 de febrer de 2022, 
es va aprovar el model català d’avaluació i acreditació de competències professio-
nals en el Ple de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT. També en aquesta data 
es va publicar la resolució per a la creació del servei d’Acreditació de competències 
professionals. Actualment hi ha més de 4.000 persones inscrites per ser acreditades.
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En desè lloc, en relació a l’establert al punt k) sobre la relació entre els cicles for-
matius de grau superior de formació professional i la universitat, s’informa que el 
Departament d’Educació –a través de la Direcció General de Formació Professio-
nal– té establertes relacions fluïdes amb la Direcció General d’Universitats i amb el 
Consell Interuniversitari. Aquestes relacions permeten la coordinació del Màster de 
Professorat i la coordinació de convalidacions, reconeixements i exempcions.

D’altra banda, per tal de promoure la mobilitat de l’educació superior a Europa, 
els estats membres de la UE varen determinar els seus marcs de qualificacions en 
correspondència amb el Marc Europeu de Qualificacions per a l’Aprenentatge Per-
manent l’EQF-MEC. En aquest context, es va establir el Marc Espanyol de Qualifi-
cacions per a l’Educació Superior (MECES), regulat pel Reial decret 1027/2011, de 
15 de juliol, pel que s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació 
Superior mitjançant el qual es defineixen els 4 nivells de l’educació superior:

– Nivell 1 - Tècnic superior (cicles formatius de grau superior): equivalent al ni-
vell 5 del Marc Europeu de Qualificacions

– Nivell 2 - Grau: equivalent al nivell 6 del Marc Europeu de Qualificacions
– Nivell 3 - Màster universitari: equivalent al nivell 7 del Marc Europeu de Qua-

lificacions
– Nivell 4 - Doctorat: equivalent al nivell 8 del Marc Europeu de Qualificacions
En relació amb aquesta qüestió, cal indicar que, des de l’any 2005, en el marc del 

sistema universitari de Catalunya, es varen establir les bases de col·laboració entre el 
departament competent en matèria d’universitats, el departament competent en ma-
tèria d’educació i les universitats catalanes. Aquesta col·laboració es va formalitzar 
mitjançant un acord de col·laboració al si del Consell Interuniversitari de Catalunya, 
que va ser renovat l’any 2008, per adaptar-lo a la nova estructura dels ensenyaments 
universitaris. Té per objectiu establir un procediment de reconeixement de crèdits 
entre els cicles formatius de grau superior i els títols universitaris de grau, per agili-
tar i facilitar el treball en els processos de convalidació de crèdits, duts a terme per 
les universitats catalanes. Actualment, aquest marc de col·laboració continua vigent 
i es defineix, amb caràcter anual, mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalu-
nya.

D’altra banda, des del Govern de la Generalitat s’ha determinat la necessitat de re-
forçar la identificació i la relació dels diferents nivells que configuren l’educació supe-
rior a Catalunya, per tal de repercutir positivament en l’equilibri de l’educació superior 
del país, entre la formació acadèmica (amb base de recerca) i la formació vocacional 
(amb base professionalitzadora), que contribueixi a la consolidació del model actual 
de societat del coneixement.

En aquest context, i en el marc de l’estructuració de l’estratègia del Departament 
de Recerca i Universitats, s’ha definit com a un dels àmbits d’actuació la millora de  
les bases i la coordinació de tot el sistema de coneixement, per potenciar el seu 
impacte en totes les activitats del país i contribuir així a fer possible una societat 
basada en el coneixement i impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema uni-
versitari.

Amb aquest objectiu, s’ha impulsat la constitució d’un grup de treball conjunt, 
en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb la participació de totes 
les universitats, el Departament d’Educació i el Departament de Recerca i Univer-
sitats, amb l’objectiu de reflexionar i proposar accions de coordinació i de millora 
en el pas dels cicles formatius de grau superior als estudis universitaris de grau, per 
tal d’incidir en l’assoliment del nou model de societat del coneixement. Actualment, 
aquest grup està desenvolupant les línies de treball sobre els aspectes relacionats 
amb la mobilitat entre aquests dos nivells de l’educació superior i està en procés de 
determinació de les propostes operatives al respecte.

En aquest sentit i en relació a l’establert a la lletra l) sobre la connexió entre la 
formació professional, la universitat i les empreses innovadores, s’informa que és un 
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dels reptes del Govern de Catalunya construir un futur basat en la Societat del Co-
neixement. Aquest repte es materialitza en el Pacte Nacional per a la Societat del 
Coneixement (PN@SC) i interpel·la les universitats a desenvolupar estratègies i ac-
cions que promoguin la col·laboració entre el sistema d’educació superior i el sistema 
empresarial. Més concretament, el Pacte suggereix com a estratègia el desenvolu-
pament de programes específics que vinculin l’educació universitària i la formació 
professional.

La promoció i el desenvolupament de la formació dual, en el sistema universita-
ri de Catalunya, s’ha orientat al compliment de les accions proposades, en el marc 
del PN@SC. En aquest sentit, el desenvolupament de la formació dual en el Sistema 
Universitari Català representa una via específica de formació universitària, orienta-
da a impulsar l’adquisició de competències professionals, ajustada als reptes socials, 
creada i desenvolupada en cooperació amb les empreses i les institucions, que afa-
voreix la innovació.

D’altra banda, l’ordenació actual del sistema universitari ha previst la seva adap-
tació a les noves demandes de la societat i als canvis que es desenvolupen en l’eco-
nomia i la tecnologia. Això es concreta en la voluntat de disposar d’un sistema més 
flexible, organitzativament, i que faciliti a les universitats la planificació i la defi-
nició de les característiques de la seva oferta acadèmica. A aquest efecte, es pretén 
incrementar les capacitats d’ocupabilitat dels títols universitaris, a partir de l’asso-
liment de competències i coneixements, mitjançant la formació dual, entre d’altres 
opcions acadèmiques.

En conseqüència, s’introdueix la possibilitat d’adoptar formes específiques d’ar-
ticulació dels estudis universitaris oficials, per tal que les universitats puguin dis-
senyar projectes acadèmics singulars, com els graus i els màsters universitaris amb 
menció dual.

En aquest marc, i per consolidar un model universitari català de formació dual, 
el mencionat grup de treball del Consell Interuniversitari de Catalunya treballa per 
tal d’elaborar i acordar les propostes d’actuacions per desenvolupar la formació dual, 
a nivell del sistema universitari de Catalunya. Això permetrà dotar-lo de mecanis-
mes que facilitin la seva implementació, com una opció de formació innovadora per 
millorar l’ocupabilitat i el desenvolupament individual de l’alumnat, mitjançant l’in-
crement de l’adequació i la continuïtat entre el món professional i la formació acadè-
mica de l’alumnat. Actualment, aquest grup està desenvolupant les línies de treball 
sobre les diverses dimensions que conformen la formació dual universitària i està en 
procés de determinació de les propostes operatives al respecte.

En onzè lloc, sobre l’orientació professional recollida al punt m), s’informa que el 
servei d’assessorament pel reconeixement de l’experiència laboral o formació d’em-
preses ofereix als usuaris que s’adrecen a un centre de formació professional inicial 
un servei d’orientació professional com a servei públic d’acompanyament en el dis-
seny d’itineraris formatius i professionalitzadors.

Com a resultat de l’acció tutorial i en finalitzar el cicle formatiu, tot l’alumnat 
hauria de disposar d’un informe personal d’orientació professional (IPOP) on s’iden-
tifiqui un itinerari formatiu posterior que permet millorar la seva qualificació profes-
sional o acadèmica, o especialitzar-se en un àmbit que sigui del seu interès –aquest 
informe l’elabora l’alumnat amb el suport i acompanyament del tutor o tutora i dels 
professors i professores del centre–. L’informe personal d’orientació professional 
(IPOP) ha de contenir:

– El currículum per competències que inclogui les seves singularitats com a pro-
fessional i un pla de comunicació per donar-lo a conèixer; 

– L’àmbit d’especialització professional en què l’alumnat, inicialment, vol desen-
volupar la carrera professional; 

– S’ha d’identificar una ocupació o grup d’ocupacions, relacionades amb el per-
fil professional del títol, amb la qual l’alumnat pugui realitzar-se professionalment 
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i personalment, d’acord amb les característiques personals, interessos i el domini 
d’unes competències concretes; 

– El pla de formació o itinerari formatiu per poder assolir l’especialització triada.
A més a més, a partir dels Criteris de planificació de l’oferta de formació pro-

fessional FPCAT 365, s’ha posat en funcionament l’espai web Oferta FPCAT 365 
que ofereix a les persones usuàries i a les professionals tot un seguit de recursos que 
faciliten el procés d’orientació i acompanyament en els itineraris formatius i profes-
sionals: https://fp.gencat.cat/ca/oferta-fpcat-365/.

En aquest sentit, sobre l’establert al punt n) sobre el servei d’informació i orienta-
ció al llarg de la vida, s’informa que s’han identificat i categoritzats els 2.405 recur-
sos d’informació i orientació professionals que hi ha a Catalunya actualment, com 
a primer pas per poder crear i publicar un mapa digital amb la màxima informació 
possible. Alhora s’està treballant en l’elaboració d’un protocol d’orientació acadèmi-
ca o formativa i professional adaptable als diversos tipus d’usuaris per a tots aquests 
punts.

En dotzè lloc, sobre l’establert a la lletra o) del reforç i la promoció dels estudis 
de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM), s’informa que el De-
partament d’Educació té publicada l’ORDRE EDU/185/2019, de 9 d’octubre, per la 
qual s’estableixen accions positives específiques per promoure la presència d’alum-
nat en determinades especialitats en centres dependents del Departament d’Educa-
ció, s’obre convocatòria d’una acció de gènere i es modifica l’Ordre ENS/181/2012, 
de 22 de juny, per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels ci-
cles formatius de grau superior impartits en els centres dependents del Departament 
d’Ensenyament: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7982/1764955.pdf.

L’objecte d’aquesta Ordre és establir accions positives específiques per a pro-
moure la presència d’alumnat en determinades especialitats. Així doncs, s’establei-
xen les accions positives següents:

a) Accions de promoció de la demanda.
b) Accions de gènere:
1. Les accions de gènere tenen per finalitat promoure la matrícula de les dones o 

dels homes en determinats cicles formatius de grau superior.
2. L’acció de gènere consisteix en la bonificació del 50% en el moment del paga-

ment, o la bonificació del pagament amb retorn del 50% de l’import abonat per la 
matrícula dels cicles de grau superior.

També cal mencionar l’ACORD GOV/19/2017, de 28 de febrer, pel qual es crea 
el grup de treball interdepartamental STEMcat, de les vocacions científiques, tec-
nològiques, en enginyeria i matemàtiques. Aquest grup de treball està adscrit al De-
partament d’Educació, amb la participació dels anteriors departaments d’Empresa i 
Coneixement, d’Ensenyament i de la Presidència: https://portaldogc.gencat.cat/util-
sEADOP/PDF/7320/1594018.pdf

Aquest grup de treball va elaborar el Pla STEMcat, per a l’impuls de les voca-
cions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques en els estudiants de 
Catalunya: https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/linies-estra-
tegiques/pla-stem/pla-stem.pdf.

El Pla compta amb els objectius següents:
– Incrementar el nombre de graduats en estudis STEM, tant en la formació pro-

fessional com en els estudis universitaris, per tal d’aconseguir una major ocupabili-
tat dels joves i revertir la situació de manca de professionals en alguns sectors, com 
els de les TIC, i amb un èmfasi especial en les persones de nivell socioeconòmic 
baix.

– Incrementar la proporció de dones en els estudis STEM, tant en la formació 
professional com en els estudis universitaris, per corregir el desequilibri de gènere 
i millorar l’ocupabilitat i l’ocupació de les dones en aquells sectors i professions en 
què són poc presents.

https://fp.gencat.cat/ca/oferta-fpcat-365/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7982/1764955.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7320/1594018.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7320/1594018.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/linies-estrategiques/pla-stem/pla-stem.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/linies-estrategiques/pla-stem/pla-stem.pdf
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– Millorar les competències científiques, tecnològiques i matemàtiques en l’edu-
cació obligatòria per potenciar una imatge positiva i àmplia dels joves en aquestes 
matèries així com del seu interès social i professional, especialment les habilitats 
autopercebudes per cursar estudis de formació professional o universitaris, amb in-
dependència del gènere o del nivell sociocultural i de la situació econòmica de les 
seves famílies.

– Transmetre el valor social de la ciència, la tecnologia i les matemàtiques per 
augmentar l’interès per aquests estudis i per aquestes professions i fer front als este-
reotips socials que els envolten.

Per a l’assoliment d’aquests objectius, el Pla es va estructurar en 4 eixos i es van 
definir les línies d’acció per a cadascun d’ells. Va quedar definit de la manera se-
güent:

Eix 1: Potenciar la formació dels professors en STEM
– Línia d’acció 1: Formació inicial i permanent de professors
– Línia d’acció 2: Suport a la innovació i la recerca dels docents i als projectes 

de centre
– Línia d’acció 3: Impuls de l’Orientació educativa en l’àmbit STEM
Eix 2: Millorar les competències en STEM
– Línia d’acció 1: Potenciació i actualització del currículum de l’àmbit STEM a 

tots els nivells educatius
– Línia d’acció 2: Metodologies i recursos
– Línia d’acció 3: Orientació dels alumnes incloent la perspectiva STEM
Eix 3: Encoratjar la participació de les empreses a l’escola
– Línia d’acció 1: Col·laboració entre l’empresa i l’escola en la promoció de la 

ciència i la tecnologia
– Línia d’acció 2: Programes de mentoria i apadrinament
– Línia d’acció 3: Creació de recursos educatius a partir de la col·laboració entre 

l’empresa, l’escola i la universitat
Eix 4: Promoure les STEM a la societat
– Línia d’acció 1: Difusió de les STEM als mitjans de comunicació i a les xar-

xes socials
– Línia d’acció 2: Ordenació i promoció de l’oferta existent
– Línia d’acció 3: Generació d’espais de participació ciutadana en la ciència i la 

tecnologia
Actualment, el grup de treball interdepartamental STEMcat continua treballant 

en l’assoliment dels objectius específics definits, estructurats en els 4 eixos indicats, 
per tal de garantir l’objectiu final del Pla STEMcat d’impulsar les vocacions cientí-
fiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques en els estudiants de Catalunya.

En tretzè lloc, sobre la promoció de projectes de formació i innovació entre cen-
tres educatius catalans i estrangers de formació professional, segons recull la lletra 
p), s’informa que existeixen diferents iniciatives en marxa per afavorir projectes 
d’innovació entre centres de formació professional de Catalunya i de fora de Cata-
lunya. Algunes d’aquestes accions són l’FP Challenge, 24h d’Innovació, premis pro-
jectes d’Innovació, entrenaments i competicions d’skills, etc.

La Direcció General de Formació Professional del Departament d’Educació ges-
tiona dos Consorcis Erasmus per impulsar estades formatives en altres països, igual-
ment impulsa un Programa d’innovació i xarxes de mobilitat internacional per tal 
d’acompanyar als instituts de Catalunya en mobilitats internacionals.

D’altra banda, al curs 2022-2023 començarà un Projecte d’impuls al plurilin-
güisme en formació professional amb la participació inicial de 165 grups en aquesta 
modalitat.

En catorzè lloc, sobre l’establert sobre el sistema de beques a la formació pro-
fessional als punts q) i r), s’informa que pel curs 2020 - 2021, en la convocatòria 
de beques a l’estudi corresponents a ensenyaments post obligatoris del Ministeri 
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d’Educació i Formació Professional (MEFP), gestionada pel Departament d’Edu-
cació, s’han atorgat 31.675 beques per un import total de 45,356 milions d’euros, en 
funció de l’ensenyament.

Aquestes beques cobreixen quanties fixes –lligades a la renda de l’estudiant, a la 
seva residència durant el curs i a l’excel·lència– i una quantia variable:

– Quantia fixa lligada a la renda de l’estudiant (1.700€) o beca bàsica (300€).
– Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar (1.600€).
– Quantia variable: que resulta de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient 

de l’estudiant i de la seva renda familiar (l’import mínim és de 60€).
– Quantia fixa lligada a l’excel·lència (50€ - 125€).
Cal recordar que les bases de la convocatòria són establertes pel MEFP, i que és 

normativa bàsica. Respecte de la possibilitat d’ampliar aquestes beques i ajuts, per a 
l’any 2022 no està previst disposar de la consignació pressupostària necessària, atès 
que ha calgut destinar els recursos a donar resposta a altres necessitats, com és l’in-
crement dels ajuts individuals de menjador derivat de la situació econòmica actual.

En quinzè lloc, sobre l’establert al punt s) sobre la conversió d’aules de formació 
professional, s’informa que pel curs 2022 - 2023, gràcies a la dotació de recursos 
extraordinaris que s’ha efectuat, hi haurà un total de 90 aules de tecnologia aplica-
da i 186 aules d’emprenedoria en instituts de formació professional. Pel proper curs 
2022 - 2023 també el Programa d’Innovació futuraFP organitzarà xarxes impul-
sores de l’excel·lència de totes les famílies professionals: http://xtec.gencat.cat/ca/
innovacio/programes_innovacio/formacio-professional-i-regim-especial/impulsfp/
programes/futurafp/

En setzè lloc, sobre el recollit al punt t) en relació a la creació de pols tecnològics 
i clústers d’innovació, s’informa que des del Servei Públic d’Ocupació de Catalu-
nya s’està treballant, a través d’un conveni amb la Barcelona Digital Talent, per tal 
de poder donar resposta a les necessitats del sector tecnològic. A més, i en concret 
en l’àmbit digital, també s’ha creat un pool d’orientadors especialitzats en l’àmbit 
digital.

D’altra banda, també s’han creat diferents grups de treball amb universitats i en-
titats especialistes per a poder crear especialitats formatives vinculades a diferents 
sectors emergents amb l’objectiu de poder donar resposta a les necessitats de les em-
preses i oferir formació de qualitat als usuaris.

En dissetè lloc, sobre l’aplicació del model català d’avaluació del Sistema FP-
CAT establert al punt u), s’informa que l’Agència FPCAT ha arribat amb un acord 
amb Ivàlua per tal d’elaborar un repositori de projectes de formació professional, 
prioritzar les dimensions d’avaluació, elaborar un informe de resultats amb el siste-
ma d’indicadors consensuat i acordar una agenda d’avaluacions (aquest projecte s’ha 
iniciat al maig del 2022).

Per últim, en relació a l’establert al punt v) sobre la valoració de la qualitat for-
mativa de les estades a les empreses, s’informa que tal com indica l’article 8 de 
l’ORDRE EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la qual es regulen les estades de 
formació del professorat de formació professional a empreses i institucions, serà la 
Comissió de selecció i valoració la que, entre d’altres, valorarà les diferents sol·li-
cituds presentades. Cal destacar que un dels membres d’aquesta Comissió és un/a 
inspector/a d’Educació.

Entre d’altres mèrits es valora per aquesta Comissió que les estades que es pre-
sentin continguin:

– Objectius que es volen assolir en relació a:
• Interès per millorar la qualitat de l’ensenyament que imparteix.
• Diversificació en els objectius a assolir.
• Relació amb l’especialitat que imparteix.
• Adquisició de capacitats per contrastar la formació en l’aula amb la realitat de 

l’empresa.

http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/programes_innovacio/formacio-professional-i-regim-especial/impulsfp/programes/futurafp/
http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/programes_innovacio/formacio-professional-i-regim-especial/impulsfp/programes/futurafp/
http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/programes_innovacio/formacio-professional-i-regim-especial/impulsfp/programes/futurafp/
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• Idoneïtat dels llocs de treball per al futur alumnat en pràctiques.
– Activitats que es volen desenvolupar en relació a:
• Continguts relacionats amb aspectes propis de l’especialitat.
• Coneixements que es volen adquirir dels canvis tecnològics que es produeixen 

a les empreses.
• Activitats amb aplicabilitat a l’aula.
A més, tal com indica la mateixa Ordre en el seu article 7, es demana per a cada 

estada a la direcció del centre docent:
a) Autorització de la direcció del centre docent on es presten serveis per realitzar 

l’estada de formació sol·licitada.
b) Certificat de la direcció del centre docent que faci constar:
– Que la persona que sol·licita l’estada està impartint cicles formatius de forma-

ció professional durant el curs vigent; 
– L’estada de formació proposada està relacionada amb la formació que impar-

teix en el centre.

Barcelona, 16 de juny de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 211/XIV, sobre la construcció 
del nou Institut de Cervelló
290-00174/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64511 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.06.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 211/XIV, sobre 
la construcció del nou Institut de Cervelló (tram. 290-00174/13), us informo del se-
güent:

Des del Departament d’Educació es treballa conjuntament amb l’Ajuntament de 
Cervelló en l’acceptació, de manera excepcional, de la cessió anticipada dels solars 
que l’Ajuntament posi a disposició de la Generalitat en el moment que estigui ins-
crita en el registre de la Propietat l’agrupació dels solars que ja tenia l’Ajuntament 
en propietat.

S’informa que en data 2 de març d’enguany, l’Ajuntament de Cervelló ha inscrit 
en el Registre de la Propietat l’agrupació dels solars.

En el moment que el Departament d’Educació disposi de tota la documentació i 
informes requerits a l’Ajuntament, es podrà acceptar el solar i inscriure la cessió al 
Registre de la Propietat.

Actualment, l’Ajuntament no ha posat a disposició del Departament la documen-
tació abans esmentada.

Quan la cessió del solar al Departament d’Educació estigui formalitzada, s’ini-
ciaran tots els tràmits per l’acord de govern, assignació de partida pressupostària al 
pressupost de la Generalitat de Catalunya, redacció del projecte i execució de l’obra 
del nou Institut de Cervelló.

Barcelona, 16 de juny de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació



BOPC 344
28 de juny de 2022

4.50.01. Compliment de resolucions 55 

Control del compliment de la Resolució 212/XIV, sobre l’elaboració 
d’un protocol d’actuació del Cos de Mossos d’Esquadra en els 
desallotjaments d’habitatges
290-00175/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64652 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.06.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 212/XIV, sobre 
l’elaboració d’un protocol d’actuació del Cos de Mossos d’Esquadra en els desallot-
jaments d’habitatges (número de tramitació 290-00175/13), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a), la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-
ME) ha elaborat un Procediment Normalitzat de Treball d’actuació policial en 
desallotjaments judicials d’immobles que es revisarà, abans d’iniciar la seva vigèn-
cia, d’acord amb les conclusions que es derivin de la Comissió d’Estudi del Model 
Policial.

Quant a l’apartat b), el Decret llei 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la 
protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la covid-19 va 
introduir una nova disposició addicional tercera a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, 
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, que estableix: «... Així mateix, en cas que el cos de Mossos d’Esquadra 
o les Policies Locals de Catalunya rebin una denúncia sol·licitant mesures cautelars 
relatives a desocupacions d’habitatges de persones o unitats familiars que es trobin 
dins dels paràmetres de risc d’exclusió residencial previstos en aquesta Llei i ocupin 
l’habitatge en qualsevol de les circumstàncies previstes en la disposició addicional 
primera o en l’article 5.2, han de sol·licitar informe urgent als serveis socials de 
l’administració pública competent, comunicant aquesta sol·licitud immediatament 
al Ministeri Fiscal.»

En els dispositius policials, durant l’execució d’un desnonament, intervenen els 
serveis que són estrictament necessaris per garantir la seguretat de totes les per-
sones en funció de les circumstàncies que concorrin en cada cas i d’acord amb els 
principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat.

En aquests dispositius s’informa als serveis socials quan és necessària la seva 
intervenció perquè s’hagi constatat l’afectació de persones vulnerables durant la in-
tervenció.

Finalment, en relació amb l’apartat c), l’article 11.1 de la Llei 10/1994, d’11 de ju-
liol, de la policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra determina que «[...] Tercer. 
Pel que fa a les relacions amb la comunitat, els membres del Cos de Mossos d’Es-
quadra: [...] c) Han d’actuar en l’exercici de llurs funcions, amb la decisió necessària 
i sense retard, quan d’això depengui evitar un mal greu, immediat i irreparable, i 
han de regir-se, en fer-ho, pels principis de congruència, d’oportunitat i de propor-
cionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast.»

D’acord amb aquest article, qualsevol unitat de la PG-ME que estigui present en 
l’execució d’un desnonament s’atendrà, en tot moment, a aquests principis d’acord 
amb la concurrència concreta de circumstàncies en el moment de l’actuació.

Així mateix, la lletra d) de l’apartat segon del mateix article estableix que han de 
col·laborar amb l’administració de justícia i auxiliar-la en els termes establerts per la 
llei. De la mateixa manera que el preàmbul de la Llei esmenta que el cos de Mossos 
d’Esquadra actuarà en funcions de policia judicial, en els termes establerts pels ar-
ticles 126 de la Constitució, 13.5 de l’Estatut d’autonomia i 443 i següents de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial. L’auxili a jutges, tribunals i fiscals en la investigació 
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dels delictes i en el descobriment i la detenció dels delinqüents, ja sigui a requeri-
ment d’altri o per iniciativa pròpia, constitueix una activitat essencial, prioritària  
i permanent de tota policia.

Així mateix, el Decret 415/2011, de 13 de desembre de l’estructura de la funció 
policial de la Direcció General de la Policia va crear l’Àrea de Mediació, dins la Co-
missaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació, a la qual cor-
responen, entre altres funcions, les de prevenir els conflictes socials i promoure la 
seguretat ciutadana a través de la gestió positiva del conflicte, intervenint en el diag-
nòstic de les causes i l’origen del conflicte; promoure el civisme i la convivència en 
aquelles situacions d’especial rellevància social que determini la Direcció General 
i resoldre les problemàtiques de les parts mitjançant la mediació, restablint vincles 
i millorant la convivència ciutadana, amb la finalitat d’evitar els desordres públics.

Barcelona, 16 de juny de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 213/XIV, sobre la inclusió 
de la formació LGBTI+ a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
290-00176/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64653 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.06.2022

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 213/XIV, sobre la 
inclusió de la formació LGBTI+ a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (nú-
mero de tramitació 290-00176/13), us informo del següent:

Mitjançant la formació, l’Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) contribueix a erradicar qualsevol forma  
de discriminació i, en particular, les que tenen a veure amb l’orientació sexual i la 
identitat o l’expressió de gènere.

Entre els objectius de la formació que s’imparteix a diferents nivells a l’EPC s’hi 
troben els següents:

– Que en el seu exercici professional, els i les policies observin la legislació i les 
directrius relacionades amb la garantia dels drets de les persones lesbianes, gais, 
transgèneres, bisexuals, i intersexuals, per tal que puguin viure les seves opcions  
i orientacions sexuals i afectives en plena llibertat.

– Que en el seu exercici professional, els i les policies sàpiguen identificar situa-
cions en les quals aquests drets són vulnerats i procedir en conseqüència d’acord 
amb l’ordenament jurídic.

– Que en el seu exercici professional, els i les policies treballin coordinadament 
amb altres actors socials –institucions, entitats i particulars– en la prevenció dels de-
lictes d’odi i discriminació que pateixen les persones abans esmentades.

Actualment, dins de les diferents formacions que es duen a terme a l’EPC destina-
des a la policia de Catalunya ja s’inclou una formació troncal, transversal i continuada 
sobre l’àmbit de la no discriminació del col·lectiu LGTBIQ+. Aquesta formació s’inclou 
en la formació bàsica, en la formació per al comandament i en la formació contínua. 
La formació inclou mòduls formatius sobre la diversitat social, els delictes relacionats 
directament amb aquesta diversitat social, així com també el tractament de les vícti-
mes d’aquests tipus de delictes.
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La formació, que inclou i té en compte el col·lectiu LGBTI+, té l’objectiu de sen-
sibilitzar els membres dels cossos policials de Catalunya de la societat diversa de la 
qual formem part, visibilitzar els diferents col·lectius i formar-los sobre la societat 
plural. Es tracta la diversitat en tota la seva dimensió i amplitud, per garantir el ma-
teix tracte en tots els col·lectius que requereixen una protecció especial.

Així, la formació que es porta a terme en aquest àmbit és la següent:

1. Formació bàsica
1.1. Curs de formació bàsica per a policies 2022
Unitats formatives:
– Drets Humans i Deontologia Professional (30 hores), amb l’objectiu de domi-

nar els conceptes teòrics bàsics que defineixen i caracteritzen els drets humans i  
conèixer com atendre les demandes i els problemes de les persones, amb eficàcia  
i tracte adequat, generant satisfacció i confiança a la ciutadania.

– Dret Constitucional i Estatutari (25 hores), amb l’objectiu de conèixer els drets 
i llibertats que es reconeixen a les persones i que empara la Constitució.

– Estructura Social de Catalunya (25 hores); per donar a conèixer i entendre la 
realitat social de Catalunya i els principals processos socials, amb l’objectiu, entre 
d’altres, de mostrar una actitud favorable a la incorporació de nous coneixements 
amb esperit crític i objectiu, defugint de tòpics i estereotips, saber ser favorable a la 
tolerància, la imparcialitat i la solidaritat, tenir una actitud sensible envers els grups 
socials exclosos, mostrar un tractament no discriminatori davant les diferències, i 
respecte, comprensió i acceptació de la diversitat en totes les dimensions, demostrar 
interès per copsar els canvis de la societat i ser sensible a les seves conseqüències.

– Seminaris i tallers (30 hores), amb l’objectiu d’adquirir eines de treball per a 
una intervenció més eficaç amb determinats col·lectius vulnerables de la societat, 
demostrar implicació en la realitat social i la interiorització de comportaments, te-
nir una actitud sensible envers els grups socials més febles i/o més desfavorits, i 
demostrar interès per copsar els canvis de la societat i ser sensible a les seves con-
seqüències.

Entre altres sessions destacar les relacionades amb l’àmbit de la discriminació 
LGTBI+: una sessió en línia, de 3 hores de durada, sobre els delictes d’odi i discri-
minació; una sessió en línia, d’1 hora lectiva, sobre actuació en cas de discriminació 
LGTBI+ per conèixer els mecanismes d’actuació en cas de discriminació dels drets 
de les persones LGTBI+; una sessió de 6 hores de durada, sobre el procés d’assis-
tència a les víctimes de violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables 
(odi i discriminació), i una sessió de 3 hores de durada sobre comunicació inclusiva.

– Policia de Proximitat (10 hores), amb l’objectiu de prendre consciència de l’ac-
tual i futura necessitat social de treballar com a policia propera a la societat, sensible 
i eficaç, atenent les demandes i els problemes de les persones, amb eficàcia i tracte 
adequat, generant satisfacció i confiança a la ciutadania. Es tracten grups d’interès 
policial i col·lectius de risc (entre ells les víctimes d’odi i discriminació i els col·lec-
tius especialment vulnerables davant d’aquests delictes per raó de la seva orientació 
religiosa, sexual, pel seu origen, etc.).

– Dret penal i processal (75 hores), amb l’objectiu de conèixer els principis fona-
mentals del dret penal i processal i els procediments penals per aplicar-los a la tasca 
policial. Es tracten els delictes relatius a l’exercici dels drets fonamentals i llibertats 
públiques.

– Pràctiques interdisciplinàries (70 hores); l’alumne aprèn a intervenir policial-
ment, posant en pràctica els coneixements, les habilitats, els procediments que van 
adquirint a mesura que avança el curs i, sobretot, amb els comportaments i les acti-
tuds que corresponen a una policia democràtica i orientada al servei a la ciutadania 
i a comportar-se com agents de l’autoritat, basant les seves actuacions en la cerca de 
la legitimitat i el reconeixement de la mateixa societat.
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– Integració i desenvolupament de les competències clau (40 hores); l’aspirant in-
tegra i interioritza els valors professionals i les competències clau propis dels cossos 
policials en les funcions i obligacions desenvolupades professionalment, tot aplicant 
els valors professionals en els diferents contextos de l’àmbit formatiu.

1.2. Curs d’agent interí:
Drets i llibertats (12 hores)
– Els drets fonamentals i les llibertats públiques
– Garanties constitucionals
Coneixement de la normativa penal (10 hores)
– Delictes d’odi i discriminació
Actuacions amb col·lectius especialment vulnerables (3 hores).
1.3. Curs de vigilant municipal:
Drets i Llibertats (12 hores)
– Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Les garanties dels drets.
Pautes d’actuació en l’àmbit penal i seguretat ciutadana (9 hores)
– Els delictes d’odi i discriminació

2. Formació per a la promoció
Els cursos per a la promoció que donen accés a les diferents categories de co-

mandament de la policia de Catalunya inclouen també formació sobre diversitat i 
discriminació, amb l’enfoc corresponent a les funcions de la categoria. Els contin-
guts segueixen una gradació, des d’una vessant més operativa en les escales de co-
mandament bàsica i intermèdia, a una visió més àmplia i transversal, i relacionada 
amb la legitimitat de la policia i la diversitat dels cossos policials i de la societat en 
les escales executiva i directiva.

3. Formació contínua
3.1. Curs d’actualització de seguretat ciutadana
En l’apartat sobre les actuacions en l’àmbit de la violència de gènere es tracten 

els il·lícits penals motivats per l’odi i la discriminació (3 hores).
3.2. Curs d’atenció a la ciutadania
Mòdul 1. Atenció policial a víctimes de violència de gènere, domèstica i altres 

víctimes vulnerables (25 hores).
3.3. Atenció i seguiment a les víctimes
Dins del Bloc III es dediquen 38 hores al procediment policial en l’àmbit del 

seguiment de les víctimes. De manera específica es tracta l’atenció i el seguiment 
de les víctimes de violència contra les persones amb diversitat funcional. També es 
fa incís en el procediment policial en l’àmbit dels delictes relacionats amb l’odi i la 
discriminació, fent referència a:

– Introducció a les principals formes d’odi i discriminació.
– Detecció.
– L’atenció a les víctimes d’odi i discriminació.
– Especificitats en el seguiment dels GAV (Grup d’Atenció a la Víctima) a les 

víctimes d’odi i discriminació.
– Les mesures de protecció per a víctimes d’odi i discriminació.
Al Bloc IV, de 6 hores de durada i relatiu a les aplicacions informàtiques poli-

cials en l’àmbit del seguiment a les víctimes, també es fa formació específica al vol-
tant de la gestió dels requeriments relacionats amb la violència masclista, domèstica 
o d’il·lícits penals motivats per l’odi i la discriminació que gestionen els GAV.

3.4. Introducció a la perspectiva de gènere en la formació policial
Formació adreçada a l’equip d’instructors/es de l’EPC. L’objectiu d’aquesta acció 

formativa és dotar els instructors i les instructores del coneixement metodològic per 
a realitzar les seves funcions formatives des d’un perspectiva de gènere. La durada 
d’aquesta formació és de 21 hores i es tracten els punts següents:

– Eixos de desigualtat (sexe-gènere, orientació sexual, edat, religió, origen, ètnia).
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– Transversalització de la perspectiva de gènere i la interseccionalitat.
– Ús del llenguatge.
– La seguretat amb perspectiva de gènere.
3.5. Investigació i atestats d’informació
En aquesta formació es dediquen 4 hores, impartides per un fiscal, a la instrucció 

dels delictes d’odi i discriminació.
3.6. Oficines de relacions amb la comunitat
Durant un total de 6 hores:
– s’aborden els col·lectius i àmbits amb què treballen de manera diària els efec-

tius de les Oficines de Relació amb la Comunitat de la PG-ME. S’inclouen aquells 
que són víctimes de delictes d’odi i discriminació, especialment els de persones amb 
discapacitat, poble gitano, persones migrades, col·lectiu LGTBIQ+ i persones que 
pateixen discriminació per raó de la seva ideologia/creences/religió.

– es parla de l’actuació amb gent gran víctimes de violència masclista, domèstica 
i d’il·lícits penals motivats per l’odi i la discriminació; també es descriuen els recur-
sos disponibles sobre aquest tipus de víctimes, com ara el taller específic sobre odi 
i discriminació.

3.7. Policia de proximitat
Inclou un punt específic sobre els nous fenòmens delinqüencials en el qual 

s’aborden els delictes d’odi i discriminació i els delictes «culturals», mutilació ge-
nital femenina i matrimonis forçats. Es dediquen un total de 8 hores a les víctimes 
que pateixen delictes d’odi i discriminació (com ara, les persones amb discapacitat, 
el poble gitano, persones migrades, col·lectiu LGTBIQ+ i persones que pateixen 
discriminació per raó de la seva ideologia/creences/religió). També es descriuen els 
recursos disponibles sobre aquest tipus de víctimes, com ara el taller específic sobre 
odi i discriminació.

3.8. Taller sobre les primeres intervencions policials amb víctimes de violència 
masclista i domèstica

Es dedica una hora a tractar de manera específica les actuacions amb persones 
víctimes d’il·lícits penals motivats per l’odi i la discriminació.

3.9. Curs sobre com afrontar la discriminació LGTBIQ+
L’objectiu del curs és sensibilitzar i dotar d’eines als membres dels cossos de les 

policies de Catalunya per conèixer i reaccionar en cas de discriminacions de les perso-
nes LGTBIQ+. Per afrontar millor una situació, primer es proporcionen coneixements 
sobre conceptes com el gènere, el sexe, la identitat sexual i pautes per identificar les 
situacions que poden resultar discriminatòries. Es tracta d’un curs en línia que té una 
durada de dues hores.

Enguany, es preveu un Curs sobre delictes d’odi i discriminació: primeres actua-
cions, amb l’objectiu de capacitar l’alumnat per identificar les situacions discrimina-
tòries delictives i dur a terme les primeres actuacions.

4. Jornades
Aquest any està prevista una Jornada sobre delictes d’odi i discriminació.

Barcelona, 16 de juny de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 214/XIV, sobre l’increment 
de la presència policial als barris de Tarragona
290-00177/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64654 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.06.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 214/XIV, sobre 
l’increment de la presència policial als barris de Tarragona (tram. 290-00177/13), us 
informo del següent:

Des del mes d’abril de 2021 s’està duent a terme el Pla de Seguretat Ciutadana 
i Proximitat de Tarragona, en el qual es dirigeix específicament els patrullatges de 
proximitat d’ambdós cossos policials, Guàrdia Urbana de Tarragona i Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME), de manera coordinada i, en determinats 
casos, conjunta als diversos barris de Tarragona.

El Pla de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Tarragona respon a l’objectiu bà-
sic d’apropar els serveis de seguretat de la ciutat a la ciutadania, en base a dues ves-
sants:

– La primera, apropar els cossos policials al ciutadà, fer-los visibles i alhora pro-
mocionar la interrelació entre ambdues parts.

– La segona, basada en criteris d’anàlisi operativa, per garantir la presència de 
dotacions policials en aquells indrets en què es produeixen un major nombre de fets 
delictius o incívics de forma proporcionada i, alhora, fer-ne una prevenció adequada 
en els llocs i hores marcats pels mapes delinqüencials.

En concret, el nombre de serveis policials de proximitat que s’han realitzat des 
de l’inici d’aquest Pla fins al febrer d’enguany és de 264 serveis als barris de ponent, 
103 serveis als barris nord i 262 serveis als barris marítims.

El 21 de març de 2022 va tenir lloc l’última Junta Local de Seguretat de la ciutat 
de Tarragona, on es va fer un balanç positiu de la implementació del Pla, així com de  
la col·laboració específica entre la Guàrdia Urbana de Tarragona i la PG-ME en ma-
tèria de trànsit. Diferents associacions de veïns i de comerços del municipi també 
han posat de manifest el balanç positiu del Pla, gràcies a l’increment de la presència 
efectiva d’operatius de seguretat ciutadana d’ambdós cossos policials als barris de 
la ciutat.

La plantilla oficial d’efectius policials de l’ABP Tarragonès per a l’any 2022, 
incloent la comissaria de districte de Salou-Vilaseca, és de 320, una xifra superior 
respecte dels anys 2020 i 2021. Està previst reforçar la temporada d’estiu amb 33 
efectius, que s’afegiran a la plantilla actual global de l’ABP, més el reforç dels efec-
tius de l’ARRO. En cas necessari, aquest reforç es completarà amb nous efectius 
que iniciaran pràctiques el mes d’agost i amb la planificació d’hores extraordinàries.

Barcelona, 16 de juny de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 216/XIV, sobre la vaga dels 
treballadors del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya
290-00179/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64655 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.06.2022

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 216/XIV, sobre la 
vaga dels treballadors del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Ca-
talunya (número de tramitació 290-00179/13), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a), la direcció del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112) s’ha reunit en múltiples ocasions, i es continua 
reunint, amb els comitès dels treballadors del servei. En aquest sentit, tot i que la 
vaga va finalitzar el passat 24 de març de 2022, amb posterioritat hi ha hagut troba-
des en què fins i tot s’ha pogut demanar la valoració i la implementació de les mi-
llores aconseguides amb els acords de finalització de vaga.

Quant a l’apartat b), des del CAT112, amb la delimitació que marca la normativa 
i les funcions que té assignades, sempre s’ha vetllat perquè el comitè de vaga pogués 
dur a terme les tasques que li són pròpies i no es té constància que l’empresa adjudi-
catària hagi comès cap de les qüestions assenyalades per obstruir-les.

Barcelona, 16 de juny de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 233/XIV, sobre el millorament 
de les polítiques de suport al sector de la llet
290-00186/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64390 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.06.2022

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 233/XIV, sobre el 
millorament de les polítiques de suport al sector de la llet (tram. 290-00186/13), us 
informo del següent:

En relació amb l’apartat a), des de la Direcció General d’Empreses Agroalimen-
tàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (DACC), en el marc del Programa Estratègic de l’Alimentació de Ca-
talunya (PEAC) s’han iniciat els tràmits per la cerca del nom d’una marca d’alimen-
tació per a Catalunya, juntament amb el seu segell digital. Aquesta marca identificarà 
els aliments catalans i, tot i que hi estaran integrats, no serà específica pels productes 
làctics i la llet. Per altra banda, i tal com preveu la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de me-
sures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, la llet també ha d’estar 
pagada als productors per sobre del preu de cost.

Referent a l’apartat b), actualment s’estan mantenint reunions les quals comp-
ten amb la participació del sector, les diverses institucions i diferents grups polítics 
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amb l’objectiu d’estudiar les possibilitats reals d’actuació del Centre tecnològic i de 
desenvolupament de la llet i el formatge a la Seu d’Urgell.

Finalment, referent a l’apartat c), a través de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de 
mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, es crea l’Observa-
tori de la Cadena Alimentària, que substitueix l’Observatorio de Precios de los Ali-
mentos. D’acord amb el que estableix la Llei, els únics preus/costos vàlids a l’hora 
dels controls són els dels operadors objecte dels contractes a controlar i, per tant, 
qualsevol altre preu/cost només pot ser utilitzat com a referència però en cap cas pel 
compliment.

La Llei estableix quins són els objectius de l’Observatori de la Cadena Alimen-
tària (article 20) i, d’entre d’altres, es remarquen els següents:

f) Analizar la estructura básica de los precios y los factores causantes de su evo-
lución, en los alimentos de mayor importancia relativa en la producción y el consu-
mo, en los distintos escalones de su formación

k) Elaborar informes sobre formación de precios de los alimentos, especialmente 
para los eslabones de la cadena distintos al eslabón productor.

l) Analizar y estudiar de forma continuada la estructura básica de los costes y de 
precios percibidos y pagados así como los factores causantes de su evolución, en los 
productos de mayor importancia estratégica para el sector agroalimentario español.

m) Elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y de costes 
de producción mediante el empleo de los criterios que reglamentariamente se deter-
minen, que en cualquier caso deberán garantizar la transparencia y objetividad en 
la formación de estos índices.

Per tant, el què estableix la Llei 12/2013 sobre l’Observatori de la Cadena Ali-
mentària és suficient sempre i quan s’implementi de manera efectiva properament.

Pel que fa a l’article 11.3 de la Llei 13/2013 diu textualment que «la Agencia de 
Información y Control Alimentarios, O.A., y las restantes autoridades competentes 
tendrán la potestad de acceder a dicho registro para realizar las comprobaciones 
pertinentes en el ámbito de sus competencias, con sujeción a la normativa en ma-
teria de protección de datos de carácter personal y de competencia». Per tant i en 
aquest sentit, les Comunitats Autònomes tindran accés en aquest Registre de con-
tractes alimentaris. Ara bé, cal emfasitzar que des del Govern de la Generalitat es 
va traslladar, en el marc del debat per a l’aprovació de la Llei a les Corts Generals 
espanyoles, la necessitat que aquest registre fos de caràcter públic i accessible per a 
tothom. Una demanda, però, que va acabar sent acceptada.

Barcelona, 14 de juny de 2022.
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Resolució 320/XIV, sobre la inclusió, 
en la programació de la Comissió de Commemoracions per al 2023, 
de la celebració del 150è aniversari de la proclamació de la Primera 
República
290-00267/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63899 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.06.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 320/XIV, sobre 
la inclusió, en la programació de la Comissió de Commemoracions per al 2023, de 
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la celebració del 150è aniversari de la proclamació de la Primera República (tram. 
290-00267/13), us informo del següent:

El Decret 270/2016, de 12 de juliol, de la política commemorativa del Govern 
de la Generalitat i de la Comissió de Commemoracions, estableix la política com-
memorativa del Govern i les funcions, composició i normes de funcionament de la 
Comissió de Commemoracions. En aquest sentit, la política commemorativa del 
Govern té l’objectiu de posar en relleu, recuperar, promoure i divulgar la memòria 
d’esdeveniments i personalitats històriques, artístiques, científiques o culturals, que 
han deixat empremta en el patrimoni col·lectiu dels catalans, que tenen un caràcter 
nacional i que compleixin cinquantenaris, centenaris o aniversaris d’ordre superior.

La Comissió de Commemoracions, adscrita a la Secretaria General del Departa-
ment de la Presidència, és l’òrgan col·legiat que impulsa i coordina aquesta política 
commemorativa. Està integrada per vuit persones expertes a títol individual o bé  
en representació d’una institució o entitat de reconegut prestigi, i per una persona en  
representació de cadascun dels departaments de la Generalitat. El president de la 
Generalitat n’exerceix la presidència. La seva funció és proposar anualment al Go-
vern, per a la seva aprovació, la relació dels esdeveniments i de les personalitats ob-
jecte de commemoració per part del Govern de la Generalitat. Aquesta proposta és 
elevada al Govern per la persona titular del departament d’adscripció de la Comissió 
de Commemoracions. Així mateix, el conjunt dels Departaments en l’àmbit de les 
seves competències realitzen anualment homenatges, programes sectorials o la ce-
lebració d’efemèrides puntuals que per raó de la seva naturalesa complementen les 
estipulades pel Decret 270/2016, de 12 de juliol.

Per tot això i atenent al contingut de la Resolució 320/XIV del Parlament de 
Catalunya, s’ha donat trasllat a la secretaria de la Comissió de Commemoracions 
perquè la celebració del 150è aniversari de la proclamació de la Primera República 
sigui inclosa en les deliberacions de la Comissió previstes durant l’any 2022.

Barcelona, 7 de juny de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 7/XIV, sobre l’assoliment dels 
objectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del 
canvi climàtic
390-00007/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 64391 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.06.2022

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 7/XIV, sobre l’assoliment dels ob-
jectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic (tram. 
390-00007/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat l), s’està treballant en l’aplicació del Model MEDEAS 
de la Unió Europea a la realitat catalana. Aquest model permetrà avançar en la de-
finició d’aquests pressupostos i del Marc estratègic de referència de mitigació. La 
disponibilitat de les dades necessàries és el que està marcant el ritme d’evolució del 
treball. En aquest sentit, serà durant el quart trimestre del 2022 quan es preveu dis-
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posar dels primers resultats. Aquest desenvolupament s’està fent mitjançant un en-
càrrec al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

Pel que fa a l’apartat m), mitjançant l’Acord del 19 d’octubre 2021, el Govern 
va aprovar el Pla normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya per als anys 
2021-2023, (període comprès entre l’octubre del 2021 i el juny del 2023) en el qual 
es preveu aprovar l’avantprojecte de llei que ha de regular aquest impost. Les etapes 
que s’han seguit fins a l’actualitat són les següents:

– El 21 de desembre de 2021, el Govern va prendre coneixement de la consulta 
pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre els gasos 
amb efecte d’hivernacle que generen les activitats econòmiques.

– El 3 de gener del 2022, es va publicar al portal https://participa.gencat.cat/ la 
documentació relativa a la consulta pública prèvia esmentada.

– El 3 de febrer de 2022, va acabar el termini establert per tal que la ciutadania 
pogués fer llurs comentaris i observacions sobre la consulta prèvia.

– Finalitzat el termini anterior, s’ha elaborat l’informe de retorn de les propostes 
presentades en el tràmit de consulta pública que és accessible al mateix portal. Ac-
tualment s’està en la fase de treball intern del text normatiu.

Barcelona, 14 de juny de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Moció 66/XIV, sobre el Cos de Mossos 
d’Esquadra
390-00066/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 64405 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.06.2022

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 66/XIV, sobre el Cos de Mossos 
d’Esquadra (número de tramitació 390-00066/13), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 2.a), els canvis efectuats a la cúpula del Cos de Mossos 
d’Esquadra han estat orientats a la millora, l’enriquiment i l’enfortiment d’un cos 
policial que s’ha preparat per donar resposta a les amenaces i als riscos existents per 
a la seguretat.

Els canvis s’han fet amb la mirada posada en el futur a mitjà i llarg termini, 
adequant l’estructura policial als reptes actuals i futurs de la seguretat, preparant 
l’estructura necessària per incorporar els efectius que formaran part del cos en les 
pròximes promocions i que permetran el relleu generacional que ja s’està produint, 
i integrant els recursos i els mitjans necessaris per fer amb eficàcia les funcions que 
corresponen al cos de Mossos d’Esquadra.

Amb aquests canvis es dona continuïtat al model de seguretat i se’n facilita l’evo-
lució d’acord amb els objectius del Departament d’Interior. A més, obeeixen a la 
consecució de nous projectes. El projecte per a la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra (PG-ME) implica creixement, territorialització, transparència, rejove-
niment, feminització, tecnificació al servei de la informació i de la investigació, i 
el desplegament virtual i aeri del cos de Mossos d’Esquadra. I això es fa partint de 
l’experiència i l’expertesa acumulada al llarg dels anys.

Tot projecte necessita un equip humà per dur-lo a terme i implica un model de li-
deratge que recerqui l’adequació dels perfils professionals, un model, en aquest cas, 
plural, cooperatiu, més paritari i més horitzontal. Aquest és el sentit i la raó dels 

https://participa.gencat.cat/
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canvis, com es va exposar en les diferents compareixences que en seu parlamentària 
es van fer en relació amb la reassignació de llocs de treball de diferents comanda-
ments policials, i permetran seguir treballant en el model policial per aprofundir en 
la proximitat a la ciutadania, la mediació en els conflictes que afecten el benestar 
i la pacífica convivència i, especialment, amb vocació de treballar específicament 
per ampliar, en l’àmbit de la seguretat pública, la protecció dels col·lectius més vul-
nerables.

Quant a l’apartat 2.b), el text constitucional estableix que la policia judicial de-
pèn dels jutges, dels tribunals i del ministeri fiscal en les seves funcions d’indagació 
del delicte i de descobriment i assegurament del delinqüent, en els termes que la llei 
estableixi.

El desenvolupament d’aquesta norma mitjançant la Llei Orgànica del Poder Ju-
dicial confereix el marc en el qual s’han de desenvolupar les investigacions de les 
unitats de policia judicial, que han de respectar sempre els principis de neutralitat i 
imparcialitat i que són sempre tutelades i dirigides per part dels òrgans judicials o 
del ministeri fiscal.

Les unitats de policia judicial de la PG-ME treballen d’acord amb aquesta pre-
missa, aplicant el marc normatiu i respectant els principis d’actuació policial que 
han d’estar sempre presents en totes les seves intervencions. Entre aquests principis 
es troba específicament el mandat d’actuar amb integritat i dignitat i oposar-se amb 
fermesa a qualsevol acte de corrupció.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, d’acord amb la seva missió de 
vetllar pel compliment de la legalitat vigent, adequa la seva estructura i funciona-
ment per identificar, investigar i posar a disposició judicial les accions d’aparença 
delictiva presumptament constitutives de delictes contra l’Administració pública i al-
tres formes delictives susceptibles d’encobrir pràctiques corruptes, i en coordinació 
amb altres institucions amb competències en aquesta matèria, ha posat els mitjans 
adequats per a la investigació especialitzada de diferents tipologies delictives rela-
cionades amb possibles casos de corrupció.

Finalment, amb relació a l’apartat 2.c), el mes d’abril de 2022 es va fer efectiva la 
resolució del procés de selecció d’efectius a la Divisió d’Investigació Criminal, del 
qual van resultar setanta-quatre noves incorporacions a les diferents àrees i unitats 
especialitzades en la investigació de delictes de major complexitat.

De forma progressiva, en el marc del creixement previst de la PG-ME en els 
propers anys, es dimensionarà la Divisió d’Investigació Criminal amb professionals 
més capacitats i especialitzats per combatre eficaçment la corrupció.

Barcelona, 14 de juny de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 68/XIV, sobre l’activitat ramadera 
i els efectes nocius de les macrogranges
390-00068/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 64392 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.06.2022

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 68/XIV, sobre l’activitat ramadera 
i els efectes nocius de les macrogranges (tram. 390-00068/13), us informo del se-
güent:
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Pel que fa a l’apartat c) d’intensificació del suport a la petita i mitjana activitat 
ramadera i a la ramaderia extensiva, respecte la planificació territorial d’escorxadors 
de baixa capacitat i escorxadors mòbils d’accés per als productors independents, 
cal emfasitzar que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
(DACC) ja ha impulsat un canvi substancial aquests dos darrers anys amb la posada 
en marxa de l’ajut a la instal·lació de nous escorxadors de baixa capacitat i/o ade-
quació dels existents, i a través del qual s’ha donat prioritat a zones desafavorides, 
particularment en la convocatòria de l’any 2020.

L’objectiu del DACC en relació amb els escorxadors de baixa capacitat és essen-
cialment el de fomentar-ne la seva construcció o adequació, que és el que s’ha fet 
amb les convocatòries de l’any 2020 i les convocatòries plurianuals dels anys 2021 i 
2022. És cert que en aquesta iniciativa de millora (nova construcció o adequació) hi 
tenen un paper important, no només la iniciativa privada, sinó també alguns ajunta-
ments, atesa la titularitat d’aquestes estructures en molts municipis.

En aquest sentit, la planificació territorial ja ve donada per les pròpies necessitats 
que sorgeixen allà on hi ha manca evident d’aquests escorxadors o dels serveis que 
presten els existents, la qual cosa es reflexa pertinentment en els ajuts atorgats en les 
convocatòries del 2020, 2021 i 2022.

En tot cas, cal afegir també que es preveu que per part del DACC es doni con-
tinuïtat als ajuts per a les estructures d’escorxadors petits i d’escorxadors mòbils, 
essent prevista una nova convocatòria a partir de l’any 2023 que doni continuïtat a 
les tres anteriors i consolidi una actuació la qual entre el propi sector s’ha considerat 
exitosa. Obrir la porta, per exemple, a la implantació d’escorxadors mòbils serà un 
pas més en la implantació d’estructures tan necessàries com aquestes en determina-
des zones del país en les que les explotacions ramaderes les necessiten per continuar 
essent competitives i arrelades al territori, al mateix temps que se’n garanteixi el 
desenvolupament de l’activitat ramadera extensiva i semi-intensiva.

Tanmateix, precisament referent al desenvolupament d’aquest model de rama-
deria extensiva i semi-intensiva, cal recordar que el Pla estratègic de ramaderia ex-
tensiva 2021-2030, actualment ja disposa de les principals conclusions derivades del 
procés de consulta amb el sector i amb la ciutadania (procés de participació ciutada-
na) que es va iniciar l’any 2021. A partir d’ara, el desenvolupament de l’impacte que 
han tingut les aportacions a la versió final del Pla Estratègic i el de les accions pro-
posades que han sorgit dels diferents grups de treball, han de permetre la posada en 
marxa d’actuacions concretes adreçades al foment de la ramaderia extensiva, semi- 
intensiva i de muntanya. En aquest sentit i per exemple, detectar geogràficament els 
punts en els que esdevé més necessari disposar d’escorxadors de baixa capacitat i/o 
escorxadors mòbils per a petits productors independents.

Pel que fa a la segona iniciativa proposada, actualment el Govern segueix treba-
llant en la redacció i desenvolupament del contingut de la llei de contractació públi-
ca. Aquesta és una de les 12 actuacions previstes al Pla estratègic de l’alimentació 
de Catalunya (PEAC) 2021-2026 i que s’han identificat com a transformadores: el 
desenvolupament d’una llei de contractació pública alimentària que reguli i incen-
tivi una alimentació saludable, de proximitat i sostenible en els entorns dels espais 
públics. Els criteris que s’estan tenint en compte alhora d’establir les normes a se-
guir en la contractació pública d’aliments inclouen la sostenibilitat i proximitat dels 
aliments, la salut alimentària i el benestar animal, entre d’altres.

Per a la tercera de les iniciatives referenciada, cal recordar que la Direcció Ge-
neral d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia continua garantint el 
suport públic a la creació de canals de distribució per a petits i mitjans productors. 
En aquest sentit, s’impulsen dues línies de suport per fomentar la venda de proximi-
tat. La primera, de foment de les cadenes curtes i dels mercats locals, tot i que s’ha 
articulat durant 3 anys com a ajuda del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), 
ara s’ha transformat en una ajuda de mínims essent més senzill el seu tràmit per a 
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les persones beneficiàries. La segona línia de suport es vehicula a través del projecte 
Tr3s Local, en el marc del programa europeu interregional POCTEFA, i consisteix 
en actuacions de suport adreçades a productors dedicats a la venda de proximitat.

A destacar, també, l’habilitació d’un marc regulador a través de l’aprovació del 
Decret 24/2013 per l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroali-
mentaris procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a resultat d’un procés 
d’elaboració o de transformació que els productors o les agrupacions de productors 
agraris fan en favor del consumidor o consumidora final, directament o mitjançant 
la intervenció d’una persona intermediària. Existeixen dos tipus, la venda directa  
i la venda en circuit curt.

En el marc de l’estratègia alimentaria de Catalunya, el PEAC aprovat pel Govern 
de la Generalitat vol potenciar el valor diferencial dels sistema alimentari català. 
Catalunya ha de ser un territori referent pel que fa a la seva excel·lència alimentària 
i sostenibilitat ambiental i per tant s’han d’activar una sèrie de palanques de canvi 
per fer-ho efectiu. En aquest sentit des del PEAC s’està treballant en els següents ob-
jectius estratègics que ajudaran a potenciar els productes de proximitat arrelant a la 
població al territori i afavorint un relleu generacional:

– Garantir la cohesió territorial i l’arrelament de població a les zones rurals  
i marítimes de Catalunya.

– Reforçar l’autoestima alimentària de Catalunya.
Per tal de donar una concreció a aquests objectius, s’està treballant en la següent 

iniciativa de xarxes de distribució i venda en línia de productes locals: generació de 
sistemes de connexió entre la producció de proximitat i les persones consumidores, 
agilitzant i facilitant la seva interacció, mitjançant plataformes digitals i logístiques.

A més, d’acord amb el desplegament del full de ruta del PEAC, s’estan executant 
els seus diferents grups de treball els quals donen resposta a les necessitats espe-
cífiques del sistema agroalimentari i permeten extreure conclusions específiques i 
accions a implementar al sector agroalimentari català. Unes conclusions que hauran 
de ser elevades al Consell Català de l’Alimentació de Catalunya per la seva aprova-
ció i execució.

Durant el mes del juliol es publicarà una convocatòria d’ajuts on s’aprovaran les 
bases reguladores dels ajuts per al foment de la transformació del sistema agroali-
mentari i pesquer català alineat amb el mateix PEAC.

Per altra banda, per contribuir a assegurar la viabilitat econòmica de les petites 
i mitjanes produccions i les indústries agroalimentàries s’ha publicat la línia d’ajuts 
de minimis a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries.

De la quarta iniciativa referenciada, actualment existeixen diversos segells rela-
tius a la qualitat, mètode de producció i comercialització de la carn. Concretament, 
des de la DG d’Empreses Agroalimentàries, Alimentació i Gastronomia es gestiona, 
en l’àmbit de la ramaderia extensiva, la IGP Vedella dels Pirineus així com el segell 
de Venda de Proximitat, ja que la majoria dels productors adherits a la Venda de 
Proximitat fan també ramaderia extensiva. D’altra banda, es gestionen les diferents 
Marca Q de carn (de vedella, de porc, d’aviram) en el marc de la producció inten-
siva. En el cas de les IGP de Pollastre del Prat i de la IGP Gall del Penedès, són en 
règim semi-intensiu.

També cal considerar la Producció Agrària Ecològica, gestionada també des del 
DACC, on la ramaderia extensiva és la norma.

En relació amb l’apartat d), com a funció principal, la Inspecció de Treball té la 
vigilància i exigència del compliment de la normativa de l’ordre social en totes les 
àrees de la seva competència, amb l’objectiu de donar un servei de qualitat i millora 
continua de l’actuació inspectora amb eficàcia i eficiència per dur a terme el com-
pliment dels drets laborals.

Pel que fa als falsos autònoms, tal com ja es va exposar a la moció subsegüent, 
la Inspecció de Treball de Catalunya no és competent en la planificació de la inves-
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tigació relacionada en aquesta matèria, la planificació de la qual és competència de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Administració General de l’Estat es-
panyol. En aquest sentit, el nou Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social 2021-2023 (ITSS) estableix, com un dels objectius estratègics, la lluita 
contra els falsos autònoms.

Respecte al sector ramader, en dades extretes de la base de dades de la Inspecció 
de Treball per empreses amb CNAE 101 (processat i conservació de carn i elabo-
ració de productes càrnics) i 014 (producció ramadera), a l’any 2021 s’han finalitzat 
706 ordres de servei que han donat lloc a 1.654 actuacions; 217 propostes d’actes 
d’infracció; 930 requeriments d’esmena; i 258 contractes temporals transformats en 
indefinits com a conseqüència de l’actuació inspectora (214 homes i 44 dones).

Barcelona, 14 de juny de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Moció 70/XIV, sobre els plans 
de recuperació econòmica i els fons europeus
390-00070/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 64517 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.06.2022

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 70/XIV, sobre els plans de recu-
peració econòmica i els fons europeus (tram. 390-00070/13), us trameto adjunt un 
informe de la Secretaria d’Afers Econòmics i Fons Europeus.

Barcelona, 16 de juny de 2022
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

Annex
En relació amb els apartats a i b del punt 3 de la moció, tot i que el Pla de Recu-

peració, Transformació i Resiliència s’ha dissenyat a nivell estatal i, per tant, la Ge-
neralitat no té marge de maniobra pel que fa als projectes que es deriven del mateix, 
el Govern està fent esforços per adaptar les diferents actuacions de la Generalitat a 
les necessitats dels diversos col·lectius i a l’enfortiment i transformació dels diversos 
sectors, com el de la salut i les cures.

Quant a la concreció sobre la destinació de fons europeus a garantir els drets 
col·lectius, a través de la transformació dels sistema de salut i de cures públic, pel 
que fa als fons REACT vinculats en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 
2014-2020, s’ha programat 300 MEUR per a finançar despesa sanitària vinculada a  
la gestió de la pandèmia i 276 MEUR per a finançar construcció, rehabilitació de 
centres sanitaris, així com per a l’adquisició d’equipament sanitari. Per tant es pre-
veu destinar el 56% dels recursos REACT vinculats al programa FEDER al desen-
volupament i desplegament d’una millor sanitat pública.

També, per exemple, el Departament de Drets Socials està treballant per imple-
mentar i executar els subprojectes assignats des de l’Estat en el marc dels compo-
nents 22 «Pla de xoc per a l’economia de les cures i reforç de les polítiques d’inclu-
sió» i 23 «Noves polítiques públiques per un mercat de treball dinàmic, resilient i 
inclusiu», com és mitjançant nous equipaments i remodelació dels existents; la inte-
gració de l’atenció i suport tecnològic, les noves tecnologies al servei d’atenció i la 
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cura de les persones; la modernització d’infraestructures, digitalització i millora dels 
models de protecció residencial i acolliment familiar especialitzat en nens, nenes i 
adolescents, en especial de nens i nenes migrants no acompanyats o amb necessitats 
especials; la redefinició dels models d’atenció: la tecnologia com a element transfor-
mador dels serveis socials; la innovació en serveis socials; Espanya, país accessible; 
i polítiques d’inclusió social vinculades a l’Ingrés Mínim Vital.

Els imports assignats a aquests projectes són: 117.778.834€ pel 2021, 146.839.080€ 
pel 2022 i 132.932.311€ pel 2023.

També, el Departament de Drets Socials, conjuntament amb l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya, està treballant per implementar i executar els subprojectes assig-
nats des de l’Estat en el marc dels components 2 «Implementació de l’Agenda Urbana 
espanyola: pla de rehabilitació i regeneració urbana» amb els programes de rehabili-
tació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials, i de construcció 
d’habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients, amb uns imports 
assignats de 186.036.130€ pel 2021 i 80.815.000€ pel 2022.

D’altra banda, la Secretaria d’Afers Econòmics i Fons Europeus està redactant 
un conveni de col·laboració amb la Taula del Tercer Sector i la Confederació d’En-
titats del Tercer Sector per tal d’oferir jornades formatives sobre el funcionament 
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i establir trobades periòdiques 
entre els signants del conveni on s’informi de les convocatòries publicades i les pre-
vistes per tal que els agents socials en tinguin coneixement. De la mateixa manera, 
es coordinarà amb els departaments responsables de les diferents convocatòries la 
seva redacció per tal que no se n’exclogui el teixit social.

En aquestes reunions periòdiques es posarà especial èmfasi en les convocatòries 
relatives al PERTE de l’Economia Social i de les Cures.

Així mateix, el mes de febrer de 2021 el Govern va presentar l’informe Next 
Generation Catalonia, un document que conté la proposta de projectes catalans can-
didats a obtenir recursos del fons Next Generation EU. Es tracta de 27 projectes 
emblemàtics seleccionats d’entre 542 iniciatives presentades per l’Administració 
(Generalitat i ens locals). Aquests 27 projectes emblemàtics es considera que, d’una 
banda, tenen capacitat per augmentar la competitivitat i el potencial de desenvolupa-
ment de Catalunya; i que, de l’altra, poden estimular els canvis profunds que neces-
sita l’economia per tal de transformar l’actual model productiu català en un de més 
pròsper, inclusiu, resilient i sostenible. Aquests projectes s’inscriuen en els objectius 
del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social de Catalunya aprovat pel 
govern el juliol de 2020.

El Pla fixa cinc eixos estratègics que dibuixen el model social, econòmic i ins-
titucional cap al que ha d’avançar Catalunya en la propera dècada, i que s’alineen 
amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides, el Pacte 
Verd Europeu i l’Estratègia Digital Europea. Aquests cinc eixos son els següents: 

1. Economia per la vida
2. Transició ecològica
3. Transformació digital
4. Societat del coneixement
5. Vector transversals
Els projectes seleccionats també s’ajusten als 7 flagships establerts per la Comis-

sió Europea per classificar els projectes susceptibles de rebre la dotació econòmica, 
i alhora són coherents amb les 10 polítiques palanca del Pla Estatal de Recuperació, 
Transformació i Resiliència definit pel Govern estatal per potenciar la transició di-
gital i ecològica.

A partir del document dels 27 projectes emblemàtics, el Govern està treballant 
per a poder obtenir finançament directe per part de l’Estat o encabint-los en les lí-
nies d’ajuts convocades per l’Estat en el marc dels fons MRR. S’han agrupat les 
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propostes en tres blocs temàtics, en base a actuacions i estratègies per afrontar els 
desafiaments i aprofitar les oportunitats de Catalunya: 

– DeepTech to Market: transformació tecnològica
– New Green Opportunieties: transició verda
– Transformació de les infraestructures
De la mateix manera, per tal de dur a terme les diferents actuacions que depenen 

de la Generalitat, amb la participació dels agents socials com la Taula del Tercer 
Sector, la Confederació d’Entitats del Tercer Sector o Cohabitac s’estan intentant 
adaptar les convocatòries relatives a les actuacions a càrrec de la Generalitat dels 
projectes encarregats per l’Estat. Alhora, s’intenten buscar fórmules per tal de dis-
posar de fons assignats directament a la Generalitat i que permetin dissenyar projec-
tes socials que depenguin exclusivament de la Generalitat, en el disseny dels quals 
es comptaria també amb els agents socials.

En relació amb el punt 3.c), el Pla de Recuperació Next Generation EU té un sis-
tema de governança multinivell.

A nivell europeu, la Comissió Europea i el Comitè Econòmic i Financer avaluen 
i supervisen el desplegament dels plans de recuperació, transformació i resiliència 
dels estats membres, que es mesura segons el compliment de les fites i objectius.

A nivell estatal, per la naturalesa centralitzadora del Mecanisme de Recupera-
ció i Resiliència, l’impuls, la decisió, la coordinació i gran part de l’execució del 
finançament recauen en el Govern espanyol, a través dels ministeris i les entitats 
del sector públic estatal. Així doncs, els ministeris actuen, d’una banda, com a enti-
tats executores, publicant convocatòries d’ajuts i subvencions i licitacions públiques 
d’àmbit estatal, i, d’altra banda, com a entitats decisores, delegant l’execució dels 
fons a les comunitats autònomes o ens locals, a través de les anomenades conferèn-
cies sectorials: 

– La Conferència Sectorial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
presidida pel Ministeri d’Hisenda (autoritat competent pel seguiment de l’execució 
del Pla), informa a les comunitats autònomes.

– Altres conferències sectorials, presidides pel ministeri competent, on s’esta-
bleix la fórmula i el tipus d’instrument que articularà i canalitzarà els recursos al 
territori.

Malgrat aquest caràcter centralitzat, una de les prioritats del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya ha estat i és instar constantment a l’Estat espanyol que permeti 
aquesta participació activa de Catalunya en els fons del Mecanisme de Recuperació  
i Resiliència. I prova d’això n’és, primerament, l’informe Next Generation Catalonia i  
posteriorment, l’informe Next Generation EU i l’estratègia catalana, que recullen la 
necessitat de prioritzar els projectes estratègics i transformadors de l’economia ca-
talana a Catalunya.

Alhora, també s’ha deixat palès al Govern de l’Estat la necessitat de què Catalu-
nya treballi proactivament en la definició i la implementació dels PERTE i en grans 
projectes innovadors. S’ha traslladat també la voluntat de participar activament en 
la definició, criteris i prioritats de les convocatòries estatals, així com en el disseny 
d’alguns dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en 
els quals Catalunya té grans capacitats diferencials, i també poder disposar de fi-
nançament per dissenyar convocatòries que permetin desbloquejar els principals 
obstacles a la transició industrial en àmbits estratègics que no estiguin coberts pels 
PERTE ni per altres iniciatives estatals.

I, pel que fa al punt 3.d), la Secretaria d’Afers Econòmics i Fons Europeus està 
treballant intensament per tal que els ens locals tinguin accés i absorbeixin bona 
part dels recursos provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Amb aquest objectiu, es va aprovar l’Acord GOV/105/2021, de 13 de juliol, pel 
qual es creen els òrgans de coordinació dels fons Next Generation EU a l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya. En aquesta disposició es crea el sistema propi 
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de governança que, entre d’altres preveu, en el seu apartat 4, que els governs locals 
participaran en la governança dels fons Next Generation EU per mitjà d’òrgans mul-
tilaterals o bilaterals previstos legalment i, en particular, per mitjà del Consell de 
Governs Locals, de la comissió de Govern Local de Catalunya, de la Comissió Mix-
ta Generalitat - Ajuntament de Barcelona i de la Comissió Bilateral Govern de la 
Generalitat - Conselh Generau d’Aran, sens perjudici dels mecanismes ordinaris de 
col·laboració entre el Govern i l’Administració de la Generalitat i els governs locals.

En segon lloc, s’està treballant per articular un conveni de col·laboració amb les 
entitats municipalistes que estableixi mecanismes de cooperació i col·laboració i  
tingui per objecte donar suport als ens locals pel que fa a la tramitació dels ajuts  
i gestió dels fons MRR.

D’altra banda, també s’ha intensificat el paper dels serveis territorials del Depar-
tament d’Economia i Hisenda amb la voluntat d’aproximar la Generalitat al territori 
i donar suport i assessorament els ens locals.

Finalment, la formació també és un dels pilars fonamentals amb què treballa 
el Departament d’Economia i Hisenda. Properament s’iniciaran rondes formatives 
destinades al món local, amb la pretensió de donar a conèixer els fons NGEU, apro-
par-los a les convocatòries que s’estan publicant que els puguin ser del seu interès i, 
finalment, dotar-los de les eines oportunes que els permetin una gestió eficaç i efi-
cient dels fons percebuts.

Barcelona, 14 de juny de 2022
Matilde Villarroya Martínez, secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus

Control del compliment de la Moció 71/XIV, sobre la reforma 
de l’Administració pública
390-00071/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 64553 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.06.2022

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 71/XIV, sobre la reforma de l’Ad-
ministració pública (tram. 390-00071/13), us informo del següent:

a) Simplificació i funcionalitat. Prestació de serveis digitals proactius
La Direcció General d’Administració Digital i d’Organització va iniciar l’any 

2017 la implementació del sistema corporatiu de formularis web de tramitació, en 
substitució dels formularis pdf, que presenten limitacions d’usabilitat quan es realit-
zen des de dispositius mòbils, tauletes o des d’un ordinador que disposi d’un sistema 
operatiu de programari lliure. En el marc d’aquest desplegament, tots els departa-
ments de l’Administració de la Generalitat han rebut formació per anar adaptant els 
seus formularis al nou sistema. Per donar impuls a aquesta actuació, un dels projec-
tes finançats amb els fons europeus Next Generation proporcionarà el suport neces-
sari per haver transformat el 60% de formularis a finals de 2023, i la seva totalitat 
a mitjans de 2026. Aquesta actuació permetrà l’accessibilitat de les persones inte-
ressades a tots els tràmits administratius disponibles a la Seu electrònica de l’Ad-
ministració de la Generalitat amb qualsevol sistema operatiu de què disposin. La 
implementació del projecte repercutirà, no només en la millora de l’accessibilitat i 
eficiència en la prestació dels serveis públics, sinó que també suposarà un increment 
en la seva eficàcia perquè la configuració dels formularis en format web permet que 
les dades siguin preomplertes, facilitant al màxim a l’interessat les tasques de trami-
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tació. N’és un exemple ja en funcionament, l’assistent de tramitació GencatBot, que 
ajuda mitjançant una conversa la ciutadania que experimenti dificultats tècniques 
durant la tramitació.

Per altra banda, pel que fa a la prestació de serveis digitals proactius i personalit-
zats, des de l’entrada en vigor del Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digi-
tal, s’han posat en marxa les actuacions necessàries per oferir serveis públics digitals, 
proactius i personalitzats que són aquells serveis digitals que tenen com a finalitat in-
formar, amb el consentiment de les persones, de forma predictiva i anticipada, sobre 
els serveis públics als quals poden accedir.

Una de les peces que s’ha desenvolupat per poder prestar-los és el Registre de 
consentiments, que permet a les persones conèixer on i com s’estan utilitzant les se-
ves dades i poder gestionar l’ús que se’n fa. Aquest és un nou servei a la ciutadania 
que es vol anar desplegant i que suposa un canvi de paradigma en la prestació dels 
serveis públics, on l’Administració ha de tenir el rol proactiu i s’ha d’avançar a les 
sol·licituds que li pugui fer la ciutadania, atenent a les seves necessitats.

S’ha iniciat també la prestació de serveis digitals proactius i personalitzats, per 
mitjà d’un pilot en la convocatòria de beques universitàries de 2021.

Les funcionalitats de proactivitat es completaran durant el 2023, i s’aniran es-
tenent cap a nous casos d’ús en els quals l’Administració proposi a cada persona 
els serveis que li puguin interessar, tenint en compte les dades disponibles, usades 
amb el consentiment de la persona interessada. Aquesta transformació dels serveis 
no es basa només en tecnologia, sinó també en metodologia. En aquest sentit, s’ha 
adaptat per a l’Administració de la Generalitat la metodologia de disseny de ser-
veis coneguda com a «pensament de disseny» (design thinking) i s’ha transferit als 
departaments, mitjançant vuit projectes pilot. Aquesta metodologia s’aplicarà en el 
redisseny dels principals tràmits de l’Administració de la Generalitat durant el pe-
ríode 2023-2026, que afectarà el 95% de les sol·licituds que efectuï digitalment la 
ciutadania.

b) Governança de les dades i empoderament de la ciutadania
L’administració digital suposa, a més, la generació de valor públic mitjançant 

l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Davant d’aquest canvi de 
paradigma, les dades es configuren com un actiu de gran valor, tant a nivell operatiu 
com per a la creació de valor en els serveis públics.

El Model de Govern de les dades és, en aquest sentit, un dels eixos vertebra-
dors d’un model d’experiència integral, oberta, accessible i inclusiva, transparent i 
digital, és la governança de les seves dades. D’acord amb el que disposa el Decret 
76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital al capítol I del títol II, està previst que 
el Govern aprovi durant aquest semestre el Model de Govern de les dades de l’Ad-
ministració de la Generalitat i el seu sector públic institucional. Aquest és un dels 
instruments per assolir un model organitzatiu comú en la governança de les dades 
de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, que permeti l’organitza-
ció de totes les dades de les persones de què disposa l’Administració per a la pres-
tació eficaç i eficient dels serveis públics digitals. El Model estableix els principis 
en què es fonamenta, inclou totes les dades fonamentals i totes les de les àrees de 
gestió sectorials de l’àmbit d’aplicació del Decret 76/2020, i garanteix que aquestes 
dades podran ser gestionades durant la seva alta, modificació, consulta i supressió 
de forma segura, permetent alhora la seva traçabilitat, integritat, confidencialitat, 
privacitat i disponibilitat. Aquest model identifica aquestes dades sota criteris d’ho-
mogeneïtat semàntica i sintàctica per garantir que, dins l’àmbit de l’Administració 
de la Generalitat i el seu sector públic institucional, tothom les nomeni de la mateixa 
manera, a més de garantir el criteri de dada única, a través de la participació i col·la-
boració de tots els òrgans i sistemes que custodien les dades.

D’altra banda, durant el mes d’abril s’han nomenat tots els membres del Comitè 
d’Ètica de les Dades, que es va crear mitjançant l’Acord de Govern 6/2021, de 19 
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de gener. Aquest Comitè és un òrgan consultiu i transversal, al servei de l’Adminis-
tració de la Generalitat i el seu sector públic, que té com a objectiu garantir que el 
desplegament d’usos avançats de les dades, propis de l’Administració digital, es faci 
de forma equitativa i responsable.

c) Administració propera i descentralitzada. Equilibri territorial
Un dels projectes que està iniciant la Direcció general d’Administració Digital 

i d’Organització és la tramitació unificada de procediments. S’ha iniciat un mapat-
ge d’agrupacions de tràmits que una persona ha d’anar sol·licitant, en paral·lel o en 
sèrie, per obtenir una actuació administrativa que doni resposta a un determinat fet 
vital. L’objectiu és determinar tots els dispositius necessaris per transformar aquest 
conjunt de tràmits en un únic servei, de manera que la persona afectada pel fet vital 
només l’hagi de comunicar una vegada i l’Administració (inicialment la Generalitat, 
però posteriorment caldria incorporar-hi també l’Administració local) faci fluir la 
informació proactivament cap a tots els òrgans administratius implicats.

d) Avantprojecte de llei d’ocupació pública
En data 19 d’octubre de 2021 es va aprovar el Pla normatiu del Govern de la Ge-

neralitat de Catalunya per als anys 2021-2023, en què consta, entre d’altres, l’avant-
projecte de llei de l’ocupació pública catalana que s’emmarca dins l’Eix 1 del Pla de 
Govern de la XIV legislatura: Per un país just, amb bon govern i referent democràtic 
al món. L’Acord de Govern de 7 de desembre de 2021 va aprovar-ne la memòria pre-
liminar. Un cop aprovada, es va obrir la fase de participació al Portal Participa de  
la Generalitat, des del 9 de desembre de 2021 a 20 de gener de 2022. S’indica l’en-
llaç del web: https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica

El període de consulta ha estat de sis setmanes, més llarg del que es preveu habi-
tualment, per facilitar la informació, reflexió i participació de la ciutadania. Cal as-
senyalar que ha estat una de les consultes públiques amb més participació al portal 
esmentat, atès que s’han recollit un total 155 participacions dins el termini de fase 
de participació. En data 23 de març de 2022, la Direcció General de Funció Pública 
ha publicat al mateix Portal l’informe de retorn, de valoració de les propostes apor-
tades per la ciutadania. Així, arran de les propostes i participacions esmentades, la 
Direcció General de Funció Pública està redactant una proposta de text articulat. 
L’esborrany del text ordena en un únic text legal, la normativa que actualment es tro-
ba dispersa en diferents lleis, principalment, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’oc-
tubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats tex-
tos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 9/1986, de 10 de 
novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya; la Llei 8/2006, 
de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del 
personal al servei de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de 
la Generalitat. Aquesta futura llei ha de constituir un veritable marc normatiu comú 
per a totes les administracions públiques catalanes, de tal manera que defineixi els 
elements jurídics essencials del model que, de forma imprescindible, ha de com-
partir tota l’ocupació pública catalana, a l’empara del nou marc estatutari. Quan es 
completi la redacció del text, s’obrirà un debat amb les entitats representatives de 
les administracions locals, el Consell interuniversitari de Catalunya i les organitza-
cions i associacions afectades i, finalment, serà objecte de la preceptiva negociació 
col·lectiva amb les organitzacions sindicals en la Mesa General de Negociació dels 
empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

e) Transició cap a un nou model d’administració. El paper de l’Escola d’Admi-
nistració Pública

La Direcció General d’Administració Digital i d’Organització, ha assumit, com a 
òrgan estratègic en aquest àmbit, una oferta de formació en matèria d’administració 
digital, en el marc de l’oferta formativa l’Escola d’Administració Pública de Catalu-
nya (EAPC). Aquesta oferta formativa ha esdevingut un nou àmbit de coneixement 

https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica
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dins de l’oferta reglada de l’EAPC, que permet una visió global i coordinada de les 
necessitats per a la capacitació digital de l’empleat públic. Es tracta d’una proposta 
consolidada i que es basa en una oferta continuada al llarg dels anys, multidiscipli-
nar i en permanent revisió i actualització, que abasta des de la formació teòrica i 
pràctica sobre les eines corporatives d’administració digital, passant per la formació 
en matèria jurídica en allò relacionat amb l’administració digital, fins a programes 
més generalistes o estratègics sobre el model d’administració i de transformació di-
gitals.

Amb l’aprovació, el passat 14 de desembre, de la memòria preliminar de l’avant-
projecte de llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, s’obre el procés 
de fixar l’EAPC dins l’ecosistema de governança pública i de situar-la com a verte-
bradora de la formació dels servidors públics per al conjunt de les administracions 
catalanes. El tràmit de consulta prèvia va finalitzar el passat 18 de febrer i es van 
recollir 34 propostes que, juntament amb les reunions amb actors estratègics, han 
estat incorporades a l’avantprojecte de llei, o bé s’han traslladat a l’Escola en el cas 
d’aquelles purament operatives. Amb la nova llei, l’EAPC vol esdevenir motor de 
canvi i agent central en la transformació de les administracions públiques i es confi-
gura com a plataforma de generació, gestió i transferència de coneixement en matè-
ria de funció pública i de polítiques públiques, per contribuir a desplegar una admi-
nistració eficient, professional i excel·lent al servei de les persones.

Una escola que no únicament programa accions formatives, sinó que actua com 
a proveïdora de serveis d’aprenentatge. Una escola en què no només es promou la 
recerca, la innovació i la transferència, sinó que aquesta és més plural, amb metodo-
logies que incorporen diversos actors, centrades en reptes pràctics del dia a dia que 
puguin replicar-se. I finalment, una escola que desenvolupa eines a l’Administració 
perquè aquesta faci el trànsit de centrar la seva activitat en la gestió del tràmit a cen-
trar-la en la mobilització del talent. Així, no només defineix models competencials 
o funcionals d’alguns perfils professionals, sinó que desenvolupa tot un model de 
carrera professional per als cossos generals. Pel que fa a l’accés a la funció pública, 
desenvolupa eines i serveis d’oferta i gestió integrada de processos de selecció, mit-
jançant l’Oficina de provisió de llocs de treballs per al sistema públic català.

f) Bon govern
D’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la in-

formació i bon govern, la institucionalització del bon govern assegura que els inte-
ressos públics siguin servits amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat i obliga que 
el capteniment dels servidors públics, especialment dels alts càrrecs, s’ajusti a uns 
paràmetres que garanteixin el compliment d’aquests principis. Principis de bon go-
vern que s’han concretat en el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu 
de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic (https://
dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=743923).

El Comitè Assessor d’Ètica Pública (CAEP) és l’òrgan de promoció, aplicació i 
vigilància del Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administra-
ció de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic. Els alts càrrecs i el perso-
nal directiu han de seguir obligatòriament un curs de formació específic i signar un 
document d’adhesió al Codi de conducta. (https://administraciopublica.gencat.cat/
ca/organitzacio/etica-publica/comite-assessor-detica-publica/)

El Codi de conducta i el CAEP van ser aprovats mitjançant l’ACORD 
GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs 
i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector 
públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública. 
Des de llavors, el CAEP ha tingut una intensa activitat de promoció, pedagogia i 
vigilància del Codi de conducta referit. L’espai de consultes de la seva pàgina web 
és un referent per aclarir aspectes relacionats amb l’aplicació del Codi de conducta.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=743923
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7148/1508607.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7148/1508607.pdf
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https://administraciopublica.gencat.cat/ca/organitzacio/etica-publica/comite-assessor-detica-publica/consultes-formulades-al-comite-assessor-detica-publica/
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Recentment, com a resultat d’una sèrie d’iniciatives, es va plantejar tant la re-
novació de la composició com de les funcions del CAEP. Així, pel que fa a la seva 
composició, es pretén dotar d’una major independència el comitè mitjançant la in-
corporació de persones expertes externes. La posada en marxa de la bústia ètica va 
propiciar la renovació de les funcions del CAEP (Acord GOV/96/2020, de 21 de ju-
liol, pel qual s’anonimitzen les bústies ètiques del Codi de conducta dels alts càrrecs 
i del personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu 
sector públic i del Codi de principis i conductes recomanables en la contractació 
pública, així com la bústia de la Inspecció General de Serveis de Personal de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, i se n’aproven les 
Normes reguladores), va reforçar el seu paper en el desenvolupament de les actua-
cions exploratòries i preliminars que poguessin substantivar un procediment sancio-
nador d’acord amb les previsions de la Llei 19/2014, i va reforçar la confidencialitat 
dels membres i la seva protecció per l’assumpció de la seva funció investigadora i, 
eventualment, de proposta d’imposició de sancions. La renovació del CAEP s’ha 
materialitzat mitjançant l’ACORD GOV/206/2021, de 21 de desembre, pel qual es 
modifica, en allò relatiu al Comitè Assessor d’Ètica Pública, l’Acord GOV/82/2016, 
de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal di-
rectiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i 
altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública. Aquest 
Acord ha actualitzat les funcions i ha permès la incorporació de dues persones de 
reconegut prestigi en l’àmbit de l’ètica, la integritat i la transparència.

Així mateix, hi ha diferents àmbits professionals (Salut, Serveis socials, Interior, 
etc.) en què diversos comitès d’ètica especialitzats asseguren la coherència entre els 
valors declarats i les actuacions dels servidors públics. Sobre els valors declarats en 
aquests codis i la seva aplicació pràctica també es fan actuacions de sensibilització 
i de formació. Aquests comitès, i altres del món local, formen part de la Xarxa de 
Comitès d’Ètica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats 
del seu sector públic. Es tracta d’un espai col·laboratiu d’intercanvi d’informació i 
de reflexió per millorar, impulsar i consolidar la cultura ètica i d’integritat a l’admi-
nistració pública catalana. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) 
oferirà un curs d’autoformació adreçat al conjunt dels empleats públics de l’Admi-
nistració de la Generalitat i el seu sector públic. Pel que fa als alts càrrecs i personal 
directiu, a banda del curs obligatori relatiu al Codi de conducta, facilita la formació 
d’acollida i Formació sobre Governança, ètica i integritat. Aquesta formació es fa 
tenint en compte el Marc professional de la funció directiva a les administracions 
públiques que inclou unes competències en matèria d’ètica. El contingut d’ètica tam-
bé forma part dels temaris de selecció de les persones que aspiren a un lloc de tre-
ball a la Generalitat.

Finalment, una peça clau en la infraestructura de bon govern és el Codi ètic del 
servei públic de Catalunya, el qual constitueix un marc ètic comú, tant per al conjunt 
de les persones que treballen a les administracions i els sectors públics respectius, 
com per a les que treballen en organitzacions privades i entitats que fan efectius ser-
veis públics per compte de les administracions, sens perjudici de quina sigui la seva 
posició, condició o règim jurídic de vinculació.

El Codi ètic respon al mandat que el Parlament de Catalunya va fer al Govern de 
la Generalitat l’octubre de 2016. El Govern va aprovar aquell mateix mes, la crea-
ció d’un comitè independent amb l’encàrrec de redactar-lo. El Comitè, presidit pel 
professor Àngel Castiñeira i adscrit a la Secretaria d’Administració i Funció Públi-
ca, el van formar persones expertes en l’àmbit de l’ètica i la integritat públiques, i 
representants de les diverses administracions públiques de Catalunya, universitats 
i entitats, i dels agents socials. El Govern de la Generalitat va adoptar el Codi ètic 
mitjançant l’ACORD GOV/164/2021, de 26 d’octubre, d’adopció del Codi ètic del 
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http://eapc.gencat.cat/web/.content/home/publicacions/col_leccio_eines_per_als_recursos_humans/10_marc_professional_funcio_directiva_ap/erh10_marc_professional.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8532/1876302.pdf
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servei públic de Catalunya per part del Govern de la Generalitat i l’Administració 
de la Generalitat i les entitats del seu sector públic.

L’objectiu principal del Codi és orientar l’actuació dels servidors públics des de 
la clau dels valors, reforçant d’aquesta manera la integritat de llur actuació i con-
tribuint així a impulsar la millora del servei públic i de la qualitat democràtica, i 
la recuperació de la confiança de la ciutadania en les seves institucions. El contin-
gut del Codi assenyala els valors i els principis que han d’orientar el servei públic 
a Catalunya i aspira –d’una manera tan transversal com sigui possible–, a establir 
aquest marc ètic comú a totes les modalitats del servei públic, de manera que pugui 
ser completat i continuat per altres codis ètics propis d’àmbits específics (sanitaris, 
educatius, de seguretat…). El Codi es divideix en quatre parts:

– Valors inherents al servei públic, que fan referència a allò que caracteritza el 
servei públic i allò que l’ha de fer distintiu a Catalunya, com ara la responsabilitat 
envers el bé comú, la centralitat de les persones i l’objectivitat i imparcialitat, entre 
d’altres.

– Valors relacionats amb l’actuació dels servidors públics, amb tres valors essen-
cials: vocació de servei, professionalitat i confiança pública.

– Valors vinculats a les dimensions relacionals dels servidors públics, que fan 
referència a la relació i el tracte amb les persones, i a les relacions dins i fora de la 
pròpia organització, amb els responsables polítics, amb els grups d’interès o amb els 
mitjans de comunicació, per exemple.

– Valors de les organitzacions responsables del servei públic, que assenyalen què 
cal tenir en compte per bastir unes bones cultures organitzatives.

L’Acord de Govern d’adopció del Codi ètic encarregava al Departament de la 
Presidència l’elaboració d’un pla d’acció per al desplegament del Codi en el termini 
de sis mesos, que s’ha d’elaborar de manera participativa i en col·laboració amb els 
agents i actors socials que han format part del Comitè per a l’elaboració del Codi 
ètic del servei públic de Catalunya. Així, s’està treballant en dues línies:

– El desenvolupament d’un projecte de recerca proposat per la Secretaria d’Admi-
nistració i Funció Pública en el marc del mercat de reptes de recerca organitzat per 
l’Escola d’Administració Pública. Com a resultat d’aquesta proposta, l’Escola va ator-
gar una subvenció del programa EAPC Motor de Recerca al projecte de recerca pre-
sentat pel professor Òscar Capdeferro de la Universitat de Barcelona. La recerca porta 
per títol Disseny i desenvolupament d’un òrgan d’impuls, vigilància i control en ma-
tèria d’integritat pública: instrument clau del sistema de governança del Codi ètic del 
servei públic de Catalunya. Està previst que finalitzi l’octubre de 2022.

– El Codi ètic del servei públic de Catalunya és un referent de totes les adminis-
tracions públiques de Catalunya. El seu sistema de governança i la seva presència en 
la vida pública tenen un abast nacional. S’ha posat en marxa un Grup de treball so-
bre bon govern en el marc de la Xarxa de Governs Transparents. La missió d’aquest 
grup és oferir criteris comuns i propostes metodològiques, organitzatives o norma-
tives en mesures clau (per la seva importància estratègica i perquè la normativa les 
exigeix) per tal que totes les administracions públiques de Catalunya (tenint present 
les seves dimensions i capacitats diverses) despleguin plenament els principis i els 
mandats de la Llei 19/2014 en matèria de bon govern. Aquest grup de treball ha de 
permetre configurar les bases per a la institucionalització del Codi ètic amb abast 
nacional.

g) Negociació de les condicions de treball dels empleats públics
La participació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya en la determinació de les seves condicions de treball es troba garantida 
a través de la participació de les organitzacions sindicals que exerceixen la seva re-
presentació legal, fruït dels diversos processos electorals, en les diverses Meses de 
Negociació Col·lectiva. Així mateix, es troben constituïts, per acord amb la part so-
cial, diversos grups de treball i comissions de seguiment que també treballen en la 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8532/1876302.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8532/1876302.pdf
http://eapc.gencat.cat/ca/recerca/EAPC-motor-de-recerca/
https://governobert.gencat.cat/ca/que-es/Organs-de-coordinacio-impuls-i-control/xarxa-de-govern-transparents/
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negociació de les condicions de treball dels empleats públics. En aquest sentit, cal 
dir que aquestes Meses, Comissions i Grups de treball es troben constituïdes amb 
caràcter permanent i es reuneixen amb la periodicitat i regularitat que determinen 
els seus membres.

Pel que fa a la formació dels empleats públics, en el marc del III Acord sobre 
condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Ne-
gociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, s’estableixen un total de 
40 hores anuals de formació, les quals s’han de realitzar preferentment dins la jorna-
da laboral. A més, per Acord de 19 de setembre de 2014, s’estableix la compensació 
de les hores de formació relacionada amb el lloc de treball que s’hagin de realitzar 
fora de l’horari de treball. Així mateix, el III Acord conté la previsió que, com a cri-
teri general, la formació orientada al desenvolupament del lloc de treball (d’acollida, 
estratègica i d’actualització i aprofundiment), sempre que no es perjudiqui el servei, 
es desenvoluparà dins de l’horari laboral.

D’altra banda, aquest III Acord estableix que, del total de places de l’oferta d’ocu-
pació pública de cada cos i escala del personal d’administració i tècnic, es garanti-
rà la reserva d’un mínim del 45% de les mateixes per a les persones aspirants que 
participin en el procés selectiu pel torn de promoció interna, sempre que el nombre 
de places ofertes sigui superior a 30. En cas contrari, la reserva serà d’un mínim del 
33%. Així mateix, estableix que, per tal de fomentar la promoció interna en el marc 
dels processos selectius, i de conformitat amb la normativa vigent aplicable a cada 
sector o col·lectiu, les meses sectorials de negociació determinaran les mesures que 
puguin incorporar-se a les corresponents convocatòries per assolir aquesta finalitat.

Quant a la prestació de serveis per part dels empleats públics en la modalitat de 
teletreball, l’Administració de la Generalitat de Catalunya facilita el material in-
formàtic necessari, així com la formació específica per poder prestar els serveis en 
aquesta modalitat de manera segura, sempre que el lloc de treball que s’ocupa i les 
funcions que es realitzen en cada moment permetin la prestació de serveis en aquest 
règim, en els termes que estableix el Decret 77/2020, de 4 d’agost, pel qual es regula 
la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms.

Així mateix, els empleats i empleades públiques participen en l’avaluació de 
l’acompliment en els termes que per a aquest any 2022 s’estableix a l’Acord de Go-
vern de 8 de febrer de 2022, pel qual s’aproven les normes d’aplicació i de distribu-
ció del complement de productivitat en l’exercici de 2022. Aquest Acord de Govern 
ratifica l’Acord assolit amb les organitzacions sindicals en el marc de la Mesa Ge-
neral de Negociació del Personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que l’Administració de la Generalitat i 
les organitzacions sindicals han iniciat noves negociacions per tal de continuar defi-
nint aquesta avaluació de competències i incorporar l’avaluació i compliment d’ob-
jectius, amb la finalitat de la millora contínua de les persones i de l’organització, la 
qual cosa té una incidència directa en el funcionament i l’organització del servei que 
es presta a la ciutadania.

Barcelona, 15 de juny de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència
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Control del compliment de la Moció 72/XIV, sobre la situació 
del Corredor Mediterrani
390-00072/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 64545 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.06.2022

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 72/XIV, sobre la situació del Cor-
redor Mediterrani (tram. 390-00072/13), us informo del següent:

El passat 8 de juny va tenir lloc la sessió de la Taula Estratègica del Corredor del 
Mediterrani encapçalada pel vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Di-
gitals i territori, i amb l’assistència de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, 
la coordinadora del Corredor Mediterrani de la Comissió Europea, el coordinador 
del Corredor Mediterrani de l’Estat, diferents càrrecs del Govern de la Generalitat, 
els presidents dels Ports de Barcelona i de Tarragona, i representants del teixit em-
presarial a Catalunya.

En el marc de la Taula del Corredor Mediterrani, el Departament de la Vicepre-
sidència i de Polítiques Digitals i Territori va presentat una trentena de mesures es-
tratègiques fins al 2030 que permetrien pal·liar les principals mancances provocades 
per la falta d’inversió en el corredor.

A més a més, permetrien estalviar les emissions de 605.000 tones anuals de CO2, 
equivalents a les que generen 7.000 camions diàriament.

Podeu accedir a la nota de premsa a l’enllaç següent:
https://govern.cat/govern/docs/2022/06/08/18/38/b44f99b4-0730-47ba-

ad71-500947883165.pdf
Finalment, els passat 22 de febrer es va adreçar un escrit a la ministra de Trans-

ports, Mobilitat i Agenda Urbana per tal que es preguin en consideració i s’impulsin 
les mesures adients per fer efectiu aquest mandat parlamentari.

Barcelona, 16 de juny de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Control del compliment de la Moció 83/XIV, sobre la fauna salvatge 
i la seva incidència en el món agrari
390-00083/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 64393 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.06.2022

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 83/XIV, sobre la fauna salvatge 
i la seva incidència en el món agrari (tram. 390-00083/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural ha elaborat, aprovat i està implementant el Pla de xoc del programa de 
prevenció de danys i control sanitari de les espècies cinegètiques, amb una durada 
prevista de tres anys, i el qual va ser presentat el passat 4 de març.

Així mateix, el passat 10 de maig va ser aprovat mitjançant l’Acord de Govern 
ACORD GOV/96/2022 el Programa temporal de reforç per implantar el Pla de xoc: 

https://govern.cat/govern/docs/2022/06/08/18/38/b44f99b4-0730-47ba-ad71-500947883165.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2022/06/08/18/38/b44f99b4-0730-47ba-ad71-500947883165.pdf
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reducció urgent dels danys i control sanitari del senglar 2022-2025. En aquest sen-
tit i com ja apunta el propi nom del Programa, resulta imprescindible la creació 
d’aquest Programa temporal per portar a terme les actuacions previstes en el Pla de 
xoc, que comporten una càrrega de treball addicional i que no poden ser assumides 
pel personal d’estructura actual.

La finalitat de tots dos instruments és, entre d’altres, el control i reducció del 
nivell poblacional de senglars i altres espècies cinegètiques a Catalunya, portant a 
terme actuacions de prevenció i control, promovent les actuacions de les societats i 
associacions de caçadors, i implementant noves eines reguladores. D’aquesta mane-
ra, el Govern aposta per donar una resposta operativa concreta i urgent per fer front 
als nous reptes que generen els elevats nivells poblacionals que han assolit els sen-
glars a Catalunya, i per prevenir i controlar de manera eficient i sostenible els riscos 
i danys que generen.

Barcelona, 14 de juny de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Moció 112/XIV, sobre l’accés als serveis 
bàsics en el món rural
390-00112/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022

Control del compliment de la Moció 113/XIV, sobre les polítiques 
turístiques
390-00113/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022

Control del compliment de la Moció 114/XIV, sobre les inversions 
empresarials
390-00114/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022
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Control del compliment de la Moció 115/XIV, sobre la seguretat viària 
amb relació als modes de mobilitat
390-00115/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022

Control del compliment de la Moció 116/XIV, sobre les criptomonedes
390-00116/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022

Control del compliment de la Moció 117/XIV, sobre l’atenció 
a les víctimes del delicte
390-00117/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022

Control del compliment de la Moció 118/XIV, sobre el sistema 
ferroviari
390-00118/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022

Control del compliment de la Moció 119/XIV, sobre els recursos 
previstos en matèria de salvament i socorrisme per a la temporada 
d’estiu
390-00119/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022
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Control del compliment de la Moció 120/XIV, sobre el balanç de 
les polítiques feministes del Departament d’Igualtat i Feminismes
390-00120/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022

Control del compliment de la Moció 121/XIV, sobre la reducció de 
les llistes d’espera de la dependència i de les proves mèdiques, el 
garantiment de places en els cicles formatius i el compliment dels 
objectius en energia eòlica i fotovoltaica
390-00121/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022

Control del compliment de la Moció 122/XIV, sobre la producció 
i el consum de medicaments i sobre el garantiment de l’atenció 
farmacèutica
390-00122/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2022

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença dels agents dels Mossos d’Esquadra 
responsables de l’Informe 959709/2019 de la Unitat Territorial 
d’Investigació de Granollers davant la Comissió d’Interior perquè 
informin sobre la investigació de membres de la Candidatura d’Unitat 
Popular i dels moviments socials de Granollers
356-00679/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 18, tinguda el 22.06.2022,  
DSPC-C 355.
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Sol·licitud de compareixença de l’agent 1689 dels Mossos d’Esquadra 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la investigació de 
membres de la Candidatura d’Unitat Popular i dels moviments socials 
de Granollers
356-00680/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 18, tinguda el 22.06.2022,  
DSPC-C 355.

Sol·licitud de compareixença de l’agent 5336 dels Mossos d’Esquadra 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la investigació de 
membres de la Candidatura d’Unitat Popular i dels moviments socials 
de Granollers
356-00681/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 18, tinguda el 22.06.2022,  
DSPC-C 355.

Sol·licitud de compareixença de l’agent 16828 dels Mossos 
d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la 
investigació de membres de la Candidatura d’Unitat Popular i dels 
moviments socials de Granollers
356-00682/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 18, tinguda el 22.06.2022,  
DSPC-C 355.

Sol·licitud de compareixença del responsable dels Mossos 
d’Esquadra de l’àrea bàsica policial Granollers davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la investigació de membres de la 
Candidatura d’Unitat Popular i dels moviments socials de Granollers
356-00683/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 18, tinguda el 22.06.2022,  
DSPC-C 355.
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Sol·licitud de compareixença del responsable dels Mossos 
d’Esquadra de l’àrea d’investigació criminal Metropolitana Nord 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la investigació de 
membres de la Candidatura d’Unitat Popular i dels moviments socials 
de Granollers
356-00684/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 18, tinguda el 22.06.2022,  
DSPC-C 355.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma 
Salvem les Valls davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
perquè informi sobre la seva posició amb relació a la variant de les 
Preses i Olot
356-00718/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori, en la sessió 20, tinguda el 22.06.2022, DSPC-C 353.

Sol·licitud de compareixença del director general de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Territori perquè informi sobre l’accident ferroviari de la línia 
Llobregat-Anoia del 16 de maig de 2022
356-00734/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori, en la sessió 20, tinguda el 22.06.2022, DSPC-C 353.

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori perquè informi sobre l’accident ferroviari de la línia 
Llobregat-Anoia del 16 de maig de 2022
356-00735/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori, en la sessió 20, tinguda el 22.06.2022, DSPC-C 353.
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Sol·licitud de compareixença de Benny Wenda, president interí del 
Moviment Unit d’Alliberament de Papua Occidental i fundador de 
la Free West Papua Campaign, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació perquè informi sobre la situació de 
Papua i del seu exili
356-00739/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat, Marta Vilalta i Torres, del  
GP ERC, Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG (reg. 63589).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 22.06.2022.

Sol·licitud de compareixença de la directora del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgències 112 Catalunya i el gerent de 
l’empresa Serveo davant la Comissió d’Interior perquè informin sobre 
el compliment i la fiscalització de protocols d’assetjament laboral i 
del conveni col·lectiu de Contact Center
356-00743/13

SOL·LICITUD

Presentació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG (reg. 63892).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.06.2022.

Sol·licitud de compareixença de Maite Pagazaurtundúa Ruiz, 
diputada del Parlament Europeu, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació perquè informi sobre els resultats de la 
Conferència sobre el Futur d’Europa
356-00749/13

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 64647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 22.06.2022.

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

Compareixença de Montse Bassols i Santamaria, subdirectora 
general de Finançament i Sostenibilitat Financera, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00549/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric 
de l’Estat amb Catalunya, tinguda el 22.06.2022, DSPC-C 352.
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Compareixença de Concepció Patxot, professora titular de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i directora de 
la Xarxa de Referència en Economia i Polítiques Públiques, davant la 
Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00550/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric 
de l’Estat amb Catalunya, tinguda el 22.06.2022, DSPC-C 352.

Compareixença d’una representació de Joves de la Unió de Pagesos 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a exposar el seu 
parer sobre les polítiques de joventut
357-00583/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 22.06.2022, DSPC-C 357.

Compareixença de Roser Martínez Quirante, professora de dret 
administratiu i coordinadora del grup de recerca de l’Escola de 
Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat de Massachusetts 
Lowell, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
357-00637/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença d’una representació de la plataforma Salvem les Valls 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a explicar la 
seva posició amb relació a la variant de les Preses i Olot
357-00638/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 20, tinguda el 
22.06.2022, DSPC-C 353.
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Compareixença del director general de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per 
a informar sobre l’accident ferroviari de la línia Llobregat-Anoia del 
16 de maig de 2022
357-00639/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 20, tinguda el 
22.06.2022, DSPC-C 353.

Compareixença de la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a 
informar sobre l’accident ferroviari de la línia Llobregat-Anoia del 16 
de maig de 2022
357-00640/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 20, tinguda el 
22.06.2022, DSPC-C 353.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 1414-2022, interposat per Pau Juvillà i Ballester, 
contra l’acord de la Secretaria General del Parlament de Catalunya 
del 3 de febrer de 2022 sobre les instruccions per a donar-lo de baixa 
com a diputat
383-00006/13

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 65010 / Provisió del president del TC del 13.06.2022

Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2022.

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència 
i Tecnologia (CAPCIT)
414-00002/13

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 64119 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.06.2022

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
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71.3 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Dani Cornella Detrell és 
baixa com a representant del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Un Nou Cicle per Guanyar per a formar part de Consell Assessor del Parlament 
sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT).

La diputada Nogay Ndiaye i Mir ha estat designada representant a la CAPCIT 
a partir d’ara.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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