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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret al lleure educatiu dels infants
250-00434/13
Retirada 9

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de canvi d’adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Bi-
osca i Torà
202-00048/13
Proposta de tramitació en lectura única davant el Ple 10

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 9/2022, del 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de lloguer de ve-
hicles amb conductor
203-00026/13
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 10

Decret llei 10/2022, del 5 de juliol, de modificació del Decret llei 4/2018, del 17 de 
juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei d’abastament d’aigua a pobla-
cions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de titu-
laritat de la Generalitat i es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat
203-00027/13
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 24

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment de la pràctica de la competició i la dis-
ciplina esportiva segons el sexe biològic
250-00699/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució d’agraïment i suport a la Unitat Militar d’Emergències per la 
seva tasca en els incendis
250-00700/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el sector del bestiar oví i cabrum
250-00701/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la pesca al delta de l’Ebre
250-00702/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30
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Proposta de resolució sobre el canal de reg Aldea-Camarles
250-00703/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una planta d’energies renovables per a 
la infraestructura de bombament del reg de la zona oriental de la Terra Alta
250-00704/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la recuperació de les platges de Barcelona
250-00705/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució de suport a les famílies afectades pel tancament de l’Escola 
Mary Ward, de Barcelona
250-00706/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el garantiment de recursos i serveis en les infraestruc-
tures sanitàries públiques del Baix Llobregat nord
250-00707/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el tancament de l’abocador il·legal de  la urbanització 
Mas Borràs, al Vendrell
250-00708/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la facilitació del canvi de l’enllumenat públic de la ur-
banització Mas Borràs, del Vendrell
250-00709/13
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la línia de molt alta tensió del Baix Penedès
250-00710/13
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el transport ferroviari al Baix Penedès
250-00711/13
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la ratificació de l’adhesió de Catalunya a l’espai euro-
peu de la patent unitària
250-00712/13
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el manteniment del concert educatiu de l’Escola Mary 
Ward de Barcelona i de defensa de les seves famílies
250-00713/13
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la creació d’un servei comú de videoconferències gestio-
nat des del deganat de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
250-00714/13
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el projecte d’estabilització del litoral del Maresme
250-00715/13
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33
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Proposta de resolució sobre el refugi antiaeri del subsòl de l’Institut Pau Vila, de 
Sabadell
250-00716/13
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la regulació d’una nova normativa per a una major in-
versió en les cures pal·liatives
250-00717/13
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la modificació del Pla director urbanístic de l’actuació 
urbanística urgent de Santa Maria de Gallecs
250-00718/13
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre els serveis d’acompanyament per a la segona oportunitat
250-00719/13
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la regulació de l’ús de pistoles de gas pebre
250-00720/13
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la regulació de l’ús de dispositius conductors d’energia
250-00721/13
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la creació d’una campanya en contra de la prostitució
250-00722/13
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la millora de la qualitat del subministrament d’aigua de 
la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues
250-00723/13
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre l’impacte directe al territori dels ingressos provinents 
de l’impost a les centrals nuclears
250-00724/13
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el garantiment d’una bona connexió de telefonia mòbil 
i d’internet a Benifallet
250-00725/13
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de promoció de l’enoturisme
250-00726/13
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el tancament de l’Institut Català Internacional per la Pau
250-00727/13
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució de suport al manteniment de l’Acadèmia General Bàsica de 
Suboficials de Talarn
250-00728/13
Presentació: GP VOX 37

Proposta de resolució sobre el Pla d’actuació 2022-2026 de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat i els seus efectes pel que fa al transbordament a Martorell
250-00729/13
Presentació: GP PSC-Units 38
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Proposta de resolució sobre la pobresa visual infantil
250-00730/13
Presentació: GP VOX 40

Proposta de resolució sobre el condicionament i el millorament de la carretera C-1311
250-00731/13
Presentació: GP PSC-Units 41

Proposta de resolució sobre la construcció dels edificis d’educació infantil i primària 
de l’Institut Escola Mestre Andreu, de Sant Joan de les Abadesses
250-00732/13
Presentació: GP PSC-Units, GP ECP, GP Cs, G Mixt 42

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les condicions laborals i salarials del 
sistema públic de salut
250-00733/13
Presentació: GP ECP 44

Proposta de resolució sobre l’Escola El Roser, de Torre-serona
250-00734/13
Presentació: GP PSC-Units 45

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de prevenció del suïcidi al Cos de 
Mossos d’Esquadra
250-00735/13
Presentació: GP VOX 46

Proposta de resolució sobre la supressió de la línia Acol del Departament d’Em-
presa i Treball
250-00736/13
Presentació: GP VOX 48

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’ús de les llengües a l’escola
300-00208/13
Presentació: GP Cs 49

Interpel·lació al Govern sobre l’aprovació del nou contracte programa de serveis 
socials
300-00209/13
Presentació: GP JxCat 49

Interpel·lació al Govern sobre la paràlisi del primer curs polític de la catorzena le-
gislatura
300-00210/13
Presentació: GP CUP-NCG 50

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la política lingüística
300-00211/13
Presentació: GP ERC 50

Interpel·lació al Govern sobre la despesa en ajuts i subvencions i en publicitat ins-
titucional als mitjans de comunicació
300-00212/13
Presentació: GP VOX 50

Interpel·lació al Govern sobre les agressions a funcionaris de presons per part d’in-
terns
300-00213/13
Presentació: GP PSC-Units 51

Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica
300-00214/13
Presentació: GP PSC-Units 51

Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica provocada per la crisi
300-00215/13
Presentació: GP ECP 52
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges «Cas Pegasus: vulneracions dels drets a la intimitat, 
la defensa i d’altres drets»
360-00015/13
Tramitació en Comissió 52

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al quart període de sessions
244-00009/13
Acord 53

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/13
Adscripció de diputats del GP JxCat 54

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Educació
410-00007/13
Substitució de diputats 54

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00001/13
Substitució de diputats 54

Composició de la Comissió de la Infància
411-00002/13
Substitució de diputats 55

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església
407-00001/13
Adscripció de diputats del GP PSC-Units 55

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Po-
lítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els 
Programes Pegasus i Candiru
407-00002/13
Adscripció de diputats del GP PSC-Units 56

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per a la Protecció dels Animals
413-00004/13
Designació de membres 56

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 41/XIV, sobre la posada en marxa d’un pla 
de xoc per a reduir les llistes d’espera
290-00032/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  57

Control del compliment de la Resolució 226/XIV, sobre la construcció d’un edifici 
definitiu per a l’Institut de Santa Coloma de Gramenet i l’ampliació de l’oferta edu-
cativa d’aquest centre als estudis de batxillerat
290-00184/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  59

Control del compliment de la Resolució 239/XIV, sobre l’ús de sulfat de coure a la 
xarxa de reg del delta de l’Ebre
290-00192/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  60
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Control del compliment de la Resolució 241/XIV, sobre l’espai geològic de Mont-roig 
i els encavalcaments de Biure
290-00194/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  60

Control del compliment de la Resolució 242/XIV, sobre l’assistència lletrada a les 
víctimes de violència de gènere
290-00200/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  61

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 34/XIV, sobre la T-Mobilitat
390-00034/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 63

Control del compliment de la Moció 87/XIV, sobre les mesures per a incorporar les 
dones vulnerables al mercat de treball
390-00087/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 63

Control del compliment de la Moció 123/XIV, sobre les polítiques de reducció d’emis-
sions i de transició ecològica
390-00123/13
Designació de la Comissió competent 65

Control del compliment de la Moció 124/XIV, sobre l’ordenació territorial necessària 
per a garantir la sobirania alimentària
390-00124/13
Designació de la Comissió competent 65

Control del compliment de la Moció 125/XIV, sobre l’impuls de les polítiques del Go-
vern amb relació a les persones desaparegudes sense causa aparent
390-00125/13
Designació de la Comissió competent 65

Control del compliment de la Moció 126/XIV, sobre la contractació pública
390-00126/13
Designació de la Comissió competent 65

Control del compliment de la Moció 127/XIV, sobre les balances fiscals i el dèficit 
d’inversions
390-00127/13
Designació de la Comissió competent 66

Control del compliment de la Moció 128/XIV, sobre els jutjats de pau com a garants 
del servei de justícia de proximitat
390-00128/13
Designació de la Comissió competent 66

Control del compliment de la Moció 129/XIV, sobre la desinversió crònica de l’Estat 
a Catalunya
390-00129/13
Designació de la Comissió competent 66

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller 
de Salut sobre les condicions i el pagament del contracte de subministrament de 
mascaretes signat el 2020 entre Basic Devices i l’Institut Català de la Salut
354-00132/13
Sol·licitud i tramitació 66

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi so-
bre el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2022
356-00777/13
Sol·licitud 67
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Sol·licitud de compareixença de Joaquim Torra i Pla, expresident de la Generalitat, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les condicions i el pa-
gament del contracte de subministrament de mascaretes signat el 2020 entre Basic 
Devices i l’Institut Català de la Salut
356-00778/13
Sol·licitud 67

Sol·licitud de compareixença d’Alba Vergés i Bosch, exconsellera de Salut, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les condicions i el pagament 
del contracte de subministrament de mascaretes signat el 2020 entre Basic Devices 
i l’Institut Català de la Salut
356-00779/13
Sol·licitud 67

Sol·licitud de compareixença de Gemma Craywinckel Martí, directora del Servei Ca-
talà de la Salut, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les 
condicions i el pagament del  contracte de subministrament de mascaretes signat 
el 2020 entre Basic Devices i l’Institut Català de la Salut
356-00780/13
Sol·licitud 67

Sol·licitud de compareixença de Roger Parellada, director de Basic Devices, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les condicions i el pagament 
del contracte de subministrament de mascaretes signat el 2020 entre Basic Devices 
i l’Institut Català de la Salut
356-00781/13
Sol·licitud 68

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agrupació d’Entitats Munici-
pals Descentralitzades de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre la situació d’aquestes entitats i llurs demandes i propostes de millora
356-00790/13
Sol·licitud 68

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 36
Convocada per al 20 de juliol de 2022 68

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 3955/2022, interposat per més de cinquanta diputats del 
Grup Parlamentari Popular del Congrés dels Diputats contra la Llei del Parlament de 
Catalunya 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i 
la Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
381-00009/13
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 70
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret al lleure educatiu 
dels infants
250-00434/13

RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 68237).
Coneixement: Mesa del Parlament, 12.07.2022.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de canvi d’adscripció comarcal i veguerial 
dels municipis de Biosca i Torà
202-00048/13

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 66072).
D’acord amb l’article 138.2 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acor-
da de proposar al Ple que la Proposició de llei de canvi d’adscripció comarcal i ve-
guerial dels municipis de Biosca i Torà sigui tramitada pel procediment de lectura 
única.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 9/2022, del 5 de juliol, de mesures urgents en matèria 
de lloguer de vehicles amb conductor
203-00026/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 68246 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.07.2022

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 12 de juliol de 2022 ha 
pres coneixement del Decret llei 9/2022, del 5 de juliol, de mesures urgents en ma-
tèria de lloguer de vehicles amb conductor, publicat al DOGC. 8704, i ha manifestat 
que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que esta-
bleix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 08.07.2022.

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 5 de juliol de 2022, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Ter-

ritori, s’aprova la iniciativa SIG22VPD0988 - Projecte de decret llei de mesures ur-
gents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor.»

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

Decret llei 9/2022, de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de lloguer 
de vehicles amb conductor

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans i ciutadanes que el Govern ha aprovat i jo, d’acord 

amb l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent
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Decret llei

Preàmbul

I
L’article 169 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la 

Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers per 
carretera que transcorrin íntegrament dins el territori de Catalunya.

En exercici d’aquesta competència, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Decret llei 5/2017, d’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels serveis de 
transport de viatgers en vehicles de fins a nou places, va fixar un conjunt de normes 
d’ordenació dels serveis de transport de viatgers realitzats en la modalitat de lloguer 
de vehicles amb conductor, a l’empara de les autoritzacions denominades VTC.

Posteriorment, es va promulgar el Reial decret llei 13/2018, de 28 de setembre, 
pel qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports ter-
restres, en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor.

D’aquesta disposició normativa té una especial transcendència la modificació de 
l’article 91 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres, 
que determina que l’autorització d’arrendament de vehicles amb conductor d’àmbit 
nacional habilita, exclusivament, per dur a terme serveis de caràcter interurbà.

Així mateix cal destacar la disposició addicional primera del Reial decret llei 
esmentat, precepte que habilita les comunitats autònomes que, com Catalunya, són 
competents per atorgar autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor per 
modificar les condicions d’explotació que disposa l’article 182.1 del Reglament de la 
Llei d’ordenació de transports terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 
de setembre.

En aquest marc de transició normativa, es va promulgar el Decret llei 4/2019, de 
29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el 
lloguer de vehicles amb conductor.

II
El Reial decret llei 13/2018, en la seva disposició transitòria única, estableix que 

les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor existents a l’entrada en 
vigor del Reial decret llei se subjecten, durant els quatre anys següents a l’entrada 
en vigor de la disposició normativa, a un règim específic que implica que en aquest 
període transitori els seus titulars poden continuar prestant, a la seva empara, ser-
veis d’àmbit urbà.

Un cop està proper el moment en què haurà transcorregut el termini de transito-
rietat de quatre anys establert pel Reial decret llei 13/2018, la Generalitat, com a Ad-
ministració competent en matèria de transport, ha d’arbitrar les mesures pertinents 
en relació amb el lloguer de vehicles amb conductor que es desenvolupin en el seu 
àmbit territorial per a la prestació de serveis de naturalesa urbana.

La urgència de la regulació continguda en aquest Decret llei es fonamenta, com 
ja va succeir amb la promulgació dels dos decrets llei esmentats abans, en la neces-
sitat que Catalunya disposi d’un nou instrument normatiu que permeti, en aquesta 
ocasió, garantir el manteniment de les activitats de lloguer de vehicles amb conduc-
tor en l’àmbit urbà, sempre d’acord amb les condicions que es determinen.

El fet que a partir de la data en què es compleixen aquests quatre anys els actuals 
titulars d’autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor no puguin continuar 
prestant serveis de caràcter urbà justifica que el Govern faci ús de la facultat legisla-
tiva excepcional del decret llei establerta en l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, ja que es dona el supòsit de fet que l’habilita, és a dir, la necessitat extra-
ordinària i urgent de dictar una disposició legislativa de manera immediata.

El buit normatiu que es genera quant a la prestació dels serveis de lloguer de ve-
hicles amb conductor de naturalesa urbana fa necessària aquesta intervenció norma-
tiva del poder executiu per fer front als objectius de governabilitat.
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Els objectius de governabilitat que convergeixen en aquesta situació requereixen 
aquest tractament normatiu: es tracta d’articular, en el context competencial propi, 
les modificacions legislatives necessàries per reaccionar davant el nou escenari de 
regulació del lloguer de vehicles amb conductor.

En aquest aspecte, les mesures legislatives establertes en aquest Decret llei te-
nen una relació directa i congruent amb la situació descrita i els termes en què es 
vol afrontar des del Govern, és a dir, garantir que en els entorns urbans es continuï 
prestant aquest servei de lloguer de vehicles amb conductor.

A Catalunya, el lloguer de vehicles amb conductor és una modalitat de transport 
de viatgers en vehicles de fins a nou places que s’ha de prestar tant en l’àmbit inter-
urbà com en l’urbà i que està subjecte a l’obtenció prèvia del títol habilitant corres-
ponent.

III
El caràcter de disposició normativa provisional que té el Decret llei és conse-

qüència, d’una banda, del fet que es troben pendents de resolució judicial, tant en 
els tribunals estatals com europeus, un seguit de procediments que afecten aspec-
tes importants del règim jurídic aplicable a l’activitat. I, de l’altra, que la regulació 
definitiva de l’activitat haurà de ser establerta per una llei futura que reguli de ma-
nera integral les activitats de transport en vehicles de fins a nou places, inclòs el 
conductor.

És per aquests motius que la vigència de les autoritzacions d’àmbit urbà es fixa, 
en l’article 6, en un termini inicial de dos anys, comptadors des de la data del seu 
atorgament, sens perjudici de la possibilitat de pròrroga establerta en el seu apartat 
segon, que determina que el termini esmentat es pot prorrogar, per una sola vegada, 
per 2 anys més, si en aquest termini no s’ha aprovat una llei que, com s’ha assenya-
lat, reguli de manera integral el transport amb aquesta tipologia de vehicles.

IV
Pel que fa a l’estructura i contingut, aquest decret llei s’estructura en 15 articles, 

tres disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria 
i dues disposicions finals.

L’article 1 del Decret llei determina que el seu objecte és establir condicions per 
a la realització de l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor a Catalunya.

I, pel que fa al seu àmbit d’aplicació, aquest precepte disposa que el Decret llei 
s’aplica als serveis de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb 
conductor de caràcter urbà i interurbà que transcorrin íntegrament a Catalunya.

És d’especial importància el fet que es doni una cobertura legal als serveis de 
transport urbà que, altrament, quedarien en una situació de buit normatiu que en 
podria comprometre l’existència.

A aquest respecte cal assenyalar que la regulació de les autoritzacions de lloguer 
de vehicles amb conductor d’àmbit urbà, partint de la base de les competències lo-
cals reconegudes per l’article 38.3 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació 
del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, té com a objec-
tiu fixar uns continguts aplicables al conjunt d’ens locals de Catalunya, a partir dels 
quals aquests poden desenvolupar les seves facultats d’ordenació de l’activitat si així 
ho estimen necessari i procedent.

En altres àmbits del transport, com és el cas dels serveis que es presten amb ve-
hicles de fins a nou places en la modalitat de taxi, aquesta ha estat la forma en que 
s’han ordenat les competències en la matèria. La llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, 
també regula les llicències que atorguen els ens locals per a l’exercici de l’activitat, 
de forma que, establerts els seus principis bàsics, els ens municipal o metropolità 
completen aquesta regulació mitjançant ordenances que singularitzen les condicions 
en que s’ha de prestar el servei en l’àmbit territorial corresponent.
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Aquest règim jurídic ha esdevingut pacífic al llarg dels anys que està vigent, sen-
se que en cap cas s’hagi plantejat cap conflicte derivat d’una hipotètica invasió com-
petencial, i per aquest motiu s’ha pres de referència.

D’acord amb aquest punt de partida, l’article 2 del Decret llei estableix, amb ca-
ràcter genèric, que la realització de l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor 
requereix l’obtenció d’una autorització emesa per l’Administració competent en fun-
ció del caràcter urbà o interurbà del servei a prestar.

I, en concret, pel que fa als serveis de caràcter interurbà, afegeix que es poden 
dur a terme a l’empara de les autoritzacions VTC atorgades per l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya en ús de les facultats delegades per l’Administració Ge-
neral de l’Estat.

És d’especial importància el que determina el Decret llei quan es tracta de donar 
cobertura a la prestació de serveis de caràcter urbà. L’article 3 crea una nova mo-
dalitat d’autorització VTC, la de caràcter estrictament urbà. El precepte estableix 
el principi general pel qual l’atorgament de les autoritzacions per a la realització de 
lloguer de vehicles amb conductor de caràcter urbà correspon als ajuntaments o als 
ens metropolitans legalment constituïts.

Aquesta previsió s’ajusta a la distribució competencial en la matèria, i concre-
tament al que sobre això estableix la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del 
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, que en l’apartat 3 
del seu article 38 declara de manera expressa que correspon als ajuntaments o als 
ens metropolitans legalment constituïts l’ordenació i gestió de les diferents modali-
tats de serveis urbans de transport amb vehicles amb capacitat màxima de fins a nou 
places, inclosa la del conductor, sempre que tinguin origen i destinació dins l’àmbit 
municipal o metropolità.

El Decret llei omple, encara que sigui provisionalment, el buit regulatori generat 
per la normativa estatal, amb l’establiment, en l’article 4, de les condicions per ator-
gar aquestes autoritzacions d’àmbit urbà.

En primer terme, s’estableix que les persones físiques o jurídiques sol·licitants han de 
complir diverses condicions. És d’especial transcendència la que condiciona aquest ator-
gament al fet que siguin titulars d’una autorització de lloguer de vehicles amb conductor 
VTC d’àmbit estatal domiciliada a Catalunya, amb un vehicle que hagi estat adscrit com 
a mínim durant el darrer any comptador des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei.

L’exigència de disposar d’una autorització VTC d’àmbit estatal per accedir a l’auto-
rització urbana es justifica per la necessitat d’optimitzar l’oferta actual d’aquesta moda-
litat de serveis en l’àmbit interurbà a Catalunya, de manera que no s’incrementi inne-
cessàriament el nombre de vehicles quan aquests poden fer compatibles ambdós àmbits 
d’actuació, urbà i interurbà, amb l’impacte directe en la presència de flota en circulació, 
i amb la prevenció de duplicitats en benefici de la reducció d’emissions contaminants a 
l’atmosfera, i la contribució també a limitar la congestió circulatòria a les ciutats.

En termes anàlegs, el precepte exigeix també haver prestat, amb cada autorit-
zació de què es disposi, més de 100 serveis de lloguer de vehicles amb conductor 
durant el darrer any comptador des de l’entrada en vigor del Decret llei. Aques-
ta circumstància s’ha d’acreditar mitjançant inscripcions al registre de serveis o 
qualsevol altra acreditació documental establerta a la normativa aplicable en la 
matèria.

Els vehicles han de disposar d’una classificació ambiental d’etiqueta 0, ECO o C. 
Aquesta exigència s’inscriu en un context de descarbonització de la mobilitat al qual 
no pot ser aliè una activitat com el lloguer de vehicles amb conductor.

I, respecte als conductors i conductores, en primer terme s’estableix un requeri-
ment qualitatiu, el d’estar en possessió del permís de conducció de la classe B o 
superior, amb almenys dos anys d’antiguitat i, en segon terme, es faculta les admi-
nistracions locals per tal que puguin exigir condicions formatives específiques ade-
quades a l’àmbit territorial de què es tracti.
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Finalment, per garantir els drets dels usuaris del servei davant qualsevol even-
tualitat, s’estableix que hagin de disposar d’una assegurança que cobreixi la res-
ponsabilitat civil pels danys que puguin patir els viatgers com a conseqüència del 
transport.

El règim jurídic de les autoritzacions d’àmbit urbà es completa amb la seva in-
transmissibilitat que estableix l’article 5, exceptuats determinats supòsits quan es 
tracta d’un empresari individual, i de la seva vigència, que es fixa en un termini ini-
cial de dos anys, prorrogables per dos anys més en el supòsit que estableix l’apartat 
segon de l’article sis.

Cal fer esment també, vinculat encara al règim jurídic de les autoritzacions 
d’àmbit urbà, de la disposició transitòria del Decret llei, que determina que les per-
sones titulars d’autoritzacions VTC vigents a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei 
que vulguin realitzar, amb el mateix vehicle, transport urbà en un determinat àmbit 
territorial han de presentar la sol·licitud davant l’Administració local competent en 
el termini comprès entre els dies 1 i 30 de setembre de 2022, i que aquesta Admi-
nistració ha de resoldre en un període màxim de tres mesos, essent el silenci admi-
nistratiu de caràcter negatiu.

Aquesta previsió temporal permet garantir la continuïtat de la prestació del ser-
vei en un període raonable per a l’obtenció de la nova autorització d’àmbit local.

V
Pel que fa a les condicions d’explotació de l’activitat, es regulen en l’article 7, en 

termes anàlegs als que va fixar el Decret llei 4/2019. Aquesta situació deriva del fet 
que aquesta disposició normativa es va dictar en un context singular, el de l’habili-
tació prevista en el Reial decret llei 13/2018 per al període de quatre anys esmentat, 
que deixa d’existir en el moment en què expira aquest termini.

En conseqüència, cal preveure normativament de nou aquestes condicions 
d’explotació, que es reiteren en la mesura que poden ser efectives per garantir 
la precontractació del servei. En primer terme, l’article 7 del Decret llei disposa 
que els serveis d’arrendament de vehicles amb conductor urbà i interurbà s’han 
de precontractar amb anterioritat a la seva prestació en els termes que s’hi esta-
bleixen.

A aquesta condició cal afegir el fet que, d’acord amb el precepte esmentat, els 
vehicles adscrits a les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor no 
poden circular, en cap cas, per les vies públiques a la recerca de clients ni propiciar 
la captació de viatgers que no hagin contractat prèviament el servei, i han de roman-
dre estacionats a aquest efecte.

Amb aquesta finalitat, quan no s’hagin contractat prèviament o no estiguin pres-
tant servei, els vehicles adscrits a les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb 
conductor han de romandre estacionats fora de les vies públiques, en aparcaments 
o garatges.

El compliment necessari del requisit de la precontractació dels serveis fa que, 
per garantir-lo, el Decret llei estableixi que ha de transcórrer un interval de temps 
mínim de 15 minuts, entre la contractació i la prestació efectiva del servei, com a 
mesura objectiva.

Aquesta mesura, com ja succeeix amb la regulació establerta en el Decret llei 
4/2019, s’implanta de manera general a tot Catalunya, en termes d’estricta propor-
cionalitat i d’acord amb la legislació vigent en matèria d’unitat de mercat.

Quant a la seva necessitat i proporcionalitat, l’establiment d’aquest període tem-
poral que ha de transcórrer entre el moment en què se sol·licita el servei i en què 
aquest es presta efectivament, tant per salvaguardar la protecció dels usuaris, 
que han de poder tenir identificat un temps mínim per poder prendre una decisió 
sobre el servei que han precontractat però que no se’ls ha arribat a prestar encara, 
com succeeix en qualsevol àmbit en què es contracten serveis. I, en segon terme, 
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perquè l’Administració ha de vetllar pel seu compliment i ha de disposar a aquest 
efecte d’elements objectivables que garanteixin el control efectiu d’aquestes condi-
cions de prestació dels serveis.

En segon terme, s’estableix que els vehicles adscrits a les autoritzacions d’arren-
dament de vehicles amb conductor no poden circular, en cap cas, per les vies públi-
ques a la recerca de clients ni propiciar la captació de viatgers que no hagin contrac-
tat prèviament el servei i han de romandre estacionats a aquest efecte.

Amb aquesta finalitat, quan no s’hagin contractat prèviament o no estiguin pres-
tant servei, els vehicles adscrits a les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb 
conductor han de romandre estacionats fora de les vies públiques, en aparcaments 
o garatges.

Finalment, per regular l’ús correcte de les noves tecnologies en la prestació d’a-
quest servei, per impedir la captació de viatgers que no hagin contractat prèviament 
el servei, s’estableix que la geolocalització que permet als clients ubicar prèviament a 
la contractació els vehicles disponibles adscrits a una autorització d’arrendament de 
vehicles amb conductor; es considera, als efectes de les condicions d’explotació del 
servei, que propicia la captació de viatgers, i, per tant, no es pot practicar.

Pel que fa a l’Administració local, el mateix precepte estableix que els ens lo-
cals, en exercici de les seves competències sobre l’activitat de lloguer de vehicles 
amb conductor, poden establir o modificar les condicions d’explotació del servei en 
relació amb aquells que transcorrin íntegrament dins del seu àmbit territorial, i sin-
gularment poden augmentar l’interval de temps fixat en 15 minuts, sempre que ho 
facin de manera justificada i proporcionada.

Vl
Pel que fa al control i al règim sancionador, els articles 10 a 14 del Decret llei 

contenen les determinacions relatives als tipus infractors i a les sancions que els cor-
responen, fonamentals per garantir un control adequat, mitjançant la inspecció, de 
les condicions establertes en aquest Decret llei per a desenvolupar l’activitat.

Aquest règim es completa amb la previsió que davant determinats fets infractors 
es pugui adoptar la mesura provisional d’immobilització del vehicle, i fins i tot la 
revocació de l’autorització.

VIl
El decret llei és un recurs extraordinari al qual s’ha de recórrer per abordar si-

tuacions que realment mereixen la consideració d’urgents i convenients. Aquesta 
disposició conté aquells aspectes estrictament necessaris per poder ordenar adequa-
dament el lloguer de vehicles amb conductor, especialment pel que fa als serveis de 
naturalesa urbana.

Atès que l’aprovació d’aquest Decret llei no és incompatible amb una futura re-
gulació completa de l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor, que desplegui 
de manera integral tots els aspectes normatius que han de definir aquesta activitat. 

D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern; 

Per tot el que s’ha exposat, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del vicepresident del Govern i con-
seller de Polítiques Digitals i Territori, i d’acord amb el Govern

Decreto: 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1.1 L’objecte d’aquest Decret llei és establir condicions per a la realització de 

l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor a Catalunya.
1.2 Aquest Decret llei s’aplica als serveis de transport de viatgers mitjançant el 

lloguer de vehicles amb conductor de caràcter urbà i interurbà que transcorrin ínte-
grament a Catalunya.
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Article 2. Autorització
La realització de l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor requereix l’ob-

tenció d’una autorització emesa per l’Administració competent en funció del caràc-
ter urbà o interurbà del servei a prestar.

La realització de serveis de caràcter interurbà es pot dur a terme a l’empara de 
les autoritzacions VTC atorgades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
en ús de les facultats delegades per l’Administració General de l’Estat.

Article 3. Autorització d’àmbit urbà
3.1 L’atorgament de les autoritzacions per a la realització del lloguer de vehicles 

amb conductor de caràcter urbà correspon als ajuntaments o als ens metropolitans 
legalment constituïts d’acord amb les condicions establertes en aquest Decret llei i 
la resta de normativa aplicable en la matèria.

3.2 Un vehicle no pot disposar de més d’una autorització de lloguer de vehicles 
amb conductor d’àmbit urbà.

3.3 Els ens locals poden aplicar una taxa pel concepte d’emissió de les autoritza-
cions de transport urbà.

Article 4. Condicions per a l’atorgament de les autoritzacions d’àmbit 
urbà
4.1 L’atorgament de les autoritzacions de lloguer amb conductor en l’àmbit urbà 

requereix que les persones físiques o jurídiques sol·licitants compleixin les condi-
cions següents: 

a) Ser titulars d’una autorització de lloguer de vehicles amb conductor VTC 
d’àmbit estatal, domiciliada a Catalunya, amb un vehicle que hagi estat adscrit per-
manentment com a mínim durant el darrer any comptador des de l’entrada en vigor 
d’aquest Decret llei.

b) Haver prestat, amb cada autorització de què es disposi, més de 100 serveis de 
lloguer de vehicles amb conductor durant el darrer any comptador des de l’entrada 
en vigor d’aquest Decret llei. Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant inscrip-
cions al registre de serveis o qualsevol altra acreditació documental prevista a la 
normativa aplicable en la matèria.

c) Disposar dels vehicles en règim de propietat o arrendament financer en condi-
cions de prestar el servei, amb un permís de circulació que indiqui com a destinació 
del vehicle el lloguer de vehicles amb conductor, sens perjudici que els ens locals 
puguin establir altres condicions per a la disposició dels vehicles.

d) Que el vehicle que s’adscrigui a l’autorització de transport d’àmbit urbà tingui 
una longitud com a mínim de 4,90 m i disposi d’una classificació ambiental d’eti-
queta 0 o ECO.

Excepcionalment es poden admetre vehicles amb una classificació ambiental 
d’etiqueta C si s’acredita que estava adscrit en els termes previstos en l’apartat a) 
d’aquest article.

En el cas de substitució d’un vehicle per un altre haurà de dur etiqueta 0 o 
ECO en tots els casos.

e) Que les persones conductores estiguin en possessió del permís de conducció 
de la classe B o superior, amb almenys dos anys d’antiguitat, sens perjudici que les 
administracions locals puguin exigir, quan hagin estat fixades, condicions formati-
ves específiques adequades a l’àmbit territorial de què es tracti.

f) Disposar d’una assegurança que cobreixi fins a la quantia de 50 milions d’eu-
ros la responsabilitat civil per danys que es puguin produir com a conseqüència de 
la prestació del servei.

g) No haver estat sancionades, mitjançant una resolució ferma en la via adminis-
trativa, per la comissió d’infraccions molt greus a la normativa reguladora de l’acti-
vitat de lloguer de vehicles amb conductor.
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4.2 El titular de l’autorització VTC ha d’haver complert amb l’obligació de comu-
nicar a les entitats locals, quan així ho hagin establert reglamentàriament, la realit-
zació de serveis urbans i el compliment de les normes locals durant els dos primers 
anys a partir de l’entrada en vigor dels respectius reglaments.

Article 5. Transmissió de les autoritzacions d’àmbit urbà
5.1 Les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor d’àmbit urbà quan 

el titular és una persona física, poden ser transmissibles inter vivos per una única 
vegada i en casos de mort, jubilació o incapacitat del titular, en favor de les persones 
que ostenten la condició d’hereus forçosos.

5.2 Les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor d’àmbit urbà, no són 
transmissibles quan el titular és una persona jurídica.

En el cas de persones jurídiques es considera com a transmissió, i per tant no 
permès, el canvi d’accionariat que permeti al nou accionista tenir el control majori-
tari de la societat.

Article 6. Vigència de les autoritzacions d’àmbit urbà
6.1 El termini inicial de vigència de les autoritzacions de lloguer amb conduc-

tor de transport urbà és de dos anys, comptadors des de la data del seu atorgament.
6.2 El termini de dos anys de vigència de les autoritzacions es pot prorrogar, 

per una sola vegada, per dos anys més, en cas que en el termini esmentat no s’hagi 
aprovat una llei que reguli de manera integral les activitats de transport de viatgers 
en vehicles de turisme en les modalitats de taxi i de lloguer de vehicles amb con-
ductor.

6.3 En tot cas la vigència de l’autorització resta condicionada al fet que en tot 
moment es disposi d’un vehicle, en els termes previstos en la lletra c) de l’article 4.1, 
en règim de propietat o arrendament financer, adscrit a l’autorització en condicions 
de prestar el servei.

L’incompliment d’aquesta condició donarà lloc a la revocació de l’autorització.
6.4 La pèrdua dels requisits previstos a les lletres a) i f) de l’article 4.1, donarà 

lloc a la revocació de l’autorització.

Article 7. Condicions d’explotació de l’activitat
7.1 Els serveis d’arrendament de vehicles amb conductor urbà i interurbà s’han 

de precontractar amb anterioritat a la seva prestació en els termes previstos en 
aquest Decret llei.

7.2 Els vehicles adscrits a les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb con-
ductor no poden circular, en cap cas, per les vies públiques a la recerca de clients ni 
propiciar la captació de viatgers que no haguin contractat prèviament el servei i han 
de romandre estacionats a aquest efecte.

Amb aquesta finalitat, quan no estiguin contractats prèviament o prestant servei, 
els vehicles adscrits a les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor 
han de romandre estacionats fora de les vies públiques, en aparcaments o garatges.

7.3 Als efectes de garantir el compliment de les condicions de prestació del ser-
vei i, en particular, de la precontractació, ha de transcórrer un interval de temps 
mínim de 15 minuts entre la contractació i la prestació efectiva de cadascun dels 
serveis urbans o interurbans a realitzar.

En el cas que les empreses que presten el servei reconeguin al consumidor o per-
sona usuària un interval de temps per exercir un dret de cancel·lació o desistiment, 
aquest resta inclòs en l’interval mínim assenyalat.

El prestador efectiu del servei, i, si escau, l’empresa d’intermediació han d’infor-
mar correctament el client sobre l’obligació que el servei respecti l’interval mínim 
de precontractació que sigui exigible.

7.4 La geolocalització que permet als clients ubicar amb caràcter previ a la con-
tractació els vehicles disponibles adscrits a una autorització d’arrendament de vehi-
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cles amb conductor es considera, a l’efecte de les condicions d’explotació del servei, 
que propicia la captació de viatgers i, per tant, no es pot practicar.

Sens perjudici del que disposa el paràgraf anterior, un cop contractat cada servei 
la persona usuària ha de poder accedir a la informació que identifiqui el vehicle que 
li ha de prestar aquest servei.

7.5 Els ens locals poden fixar horaris obligatoris, amb la determinació dels dies 
hàbils per desenvolupar l’activitat i, si escau, els períodes de descans.

7.6 Els ens locals, en l’exercici de les seves competències sobre l’activitat de llo-
guer de vehicles amb conductor poden establir o modificar les condicions d’explota-
ció del servei en relació amb aquells que transcorrin íntegrament dins del seu àmbit 
territorial i singularment poden augmentar l’interval de temps fixat en l’article 7.3 
d’aquest Decret llei de manera justificada i proporcionada.

Article 8. Inspecció
8.1 El personal amb funcions d’inspecció nomenat per l’Administració competent, 

a l’efecte del control de les condicions d’explotació establertes en matèria d’arrenda-
ment de vehicles amb conductor tenen, en els actes de servei i en els actes motivats 
per aquests, la consideració d’agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions.

Aquest personal ha d’exercir les funcions inspectores corresponents i ha de donar 
compte de les infraccions detectades als òrgans administratius competents.

8.2 La funció inspectora pot ser exercida d’ofici o a conseqüència d’una denúncia 
formulada per una entitat, un organisme o una persona física o jurídica interessada.

8.3 Les persones físiques o jurídiques que duen a terme les activitats de lloguer 
de vehicles amb conductor han de facilitar al personal dels serveis d’inspecció, en 
exercici de les funcions que els corresponen, les tasques d’inspecció dels seus vehi-
cles i instal·lacions, l’examen de la documentació i de les dades en format digital vin-
culades amb l’exercici de l’activitat, sempre que sigui necessari per a la verificació 
del compliment de les obligacions establertes pel present Decret llei, la normativa 
que el desplegui i la resta de normativa vigent.

8.4 Les actes esteses pels serveis d’inspecció han de reflectir clarament les cir-
cumstàncies dels fets o activitats que poden ser constitutius d’infracció, les dades 
personals del presumpte infractor o infractora i de la persona inspeccionada, la con-
formitat o disconformitat motivada de les persones interessades i les disposicions 
que, si escau, es considerin infringides.

8.5 Els fets constatats en les actes esteses pel personal de la inspecció tenen va-
lor probatori i gaudeixen de presumpció de veracitat, sens perjudici de les proves 
que puguin aportar les persones interessades en defensa dels seus respectius drets 
o interessos.

8.6 El personal dels serveis d’inspecció ha de posar en coneixement dels òrgans 
competents els fets que detectin en l’exercici de la seva funció que puguin ser cons-
titutius d’infraccions de la normativa reguladora d’altres sectors, especialment quant 
als àmbits social i laboral, fiscal i de seguretat viària.

Article 9. Subjectes infractors
9.1 Són subjectes infractors: 
a) La persona física o jurídica titular de l’autorització, en el cas de les infraccions 

comeses en els serveis de lloguer de vehicles amb conductor emparats per l’autorit-
zació preceptiva.

b) En les infraccions comeses en ocasió de la realització del lloguer de vehicles 
amb conductor dut a terme sense la cobertura de la preceptiva autorització adminis-
trativa habilitant, la persona física o jurídica propietària o arrendatària del vehicle 
o titular de l’activitat.

Als efectes previstos en aquest apartat, es considera titular de l’activitat la per-
sona física o jurídica que materialment la dugui a terme en nom propi, l’organitzi o 
assumeixi la corresponent responsabilitat empresarial.



BOPC 361
18 de juliol de 2022

3.01.03. Decrets llei 19 

c) En el cas de les infraccions consistents en l’oferta de serveis de lloguer de ve-
hicles amb conductor sense disposar del títol habilitant preceptiu per realitzar-los, 
es consideraran responsables les persones físiques o jurídiques que comercialitzin o 
ofereixin aquests serveis de transport i les persones físiques o jurídiques que mate-
rialment duguin a terme la prestació dels serveis de transport.

d) La persona física o jurídica que utilitzi l’autorització d’una altra i la persona a 
nom de la qual s’hagi expedit l’autorització, tret que aquesta darrera acrediti que no ha 
donat el seu consentiment, en el cas de les infraccions comeses en serveis de lloguer de 
vehicles amb conductor a l’empara d’autoritzacions expedides a nom d’altres persones.

e) La persona física o jurídica a qui va destinat el precepte infringit o a qui les 
normes corresponents atribueixin específicament la responsabilitat, i, en general, 
terceres persones a l’activitat de les quals no es refereixen les lletres a), b), c) i d) 
que duguin a terme activitats regulades per les disposicions aplicables en matèria de 
lloguer de vehicles amb conductor.

9.2 La responsabilitat administrativa s’exigirà a les persones físiques o jurídiques 
a les quals es refereix l’apartat 1, independentment que les accions o omissions de 
les quals derivi aquesta responsabilitat hagin estat materialment realitzades per elles 
o pel personal de la seva empresa, sens perjudici que puguin iniciar les accions que 
segons el seu parer siguin procedents contra les persones a les quals siguin materi-
alment imputables les infraccions.

9.3 La responsabilitat administrativa per les infraccions establertes pel present 
Decret llei ha d’exigir-se sens perjudici de la que pugui correspondre per infracció 
de la legislació penal, de trànsit, laboral o d’altres que siguin aplicables.

Article 10. Infraccions
10.1 Són infraccions administratives les accions i omissions que contravinguin 

les obligacions establertes per aquest Decret llei a títol de dol, culpa o simple negli-
gència.

10.2 Les infraccions de les normes reguladores dels serveis de lloguer de vehi-
cles amb conductor es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

10.3 Les normes de desplegament d’aquest Decret llei poden concretar les infrac-
cions que aquest estableix i efectuar les especificacions que, sense alterar la natu-
ralesa d’aquestes infraccions ni crear infraccions noves, contribueixin a identificar 
millor les conductes sancionables.

Article 11. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus: 
a) Realitzar serveis de lloguer de vehicles amb conductor sense la preceptiva au-

torització administrativa habilitant.
b) Realitzar l’activitat d’arrendament de vehicles amb conductor havent falsificat 

els documents que van servir de base per a l’autorització.
c) Cedir expressament o tàcitament els títols habilitants per part dels seus titu-

lars, a favor d’altres persones físiques o jurídiques.
d) Contractar com a portador o facturar en nom propi serveis d’arrendament de 

vehicles sense conductor sense ser prèviament titular de la preceptiva autorització 
administrativa habilitant.

e) Oferir serveis de lloguer de vehicles amb conductor sense disposar del títol 
habilitant preceptiu per realitzar-los, tant si l’oferta es realitza de manera individual 
a un únic destinatari, com si es fa pública per a coneixement general a través de 
qualsevol mitjà.

f) Prestar un servei de lloguer de vehicles amb conductor en un àmbit territorial 
que no es correspon amb el de l’autorització administrativa habilitant.

g) No portar els distintius previstos en aquest Decret llei, o portar-los de manera 
no conforme a les condicions exigides a l’esmentat article.
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h) Incomplir les condicions legals o reglamentàriament establertes en relació 
amb les autoritzacions administratives habilitants per a la realització de serveis de 
lloguer de vehicles amb conductor pel que fa a l’itinerari, els horaris i el calendari 
de prestació del servei i les característiques tècniques del vehicle.

i) Realitzar serveis o activitats de transport incomplint alguna de les condicions 
exigides per a l’obtenció i manteniment de les autoritzacions administratives habili-
tants per a la realització de serveis de lloguer de vehicles amb conductor, que no es 
trobin incloses a l’apartat anterior.

j) Captar o recollir clients amb un vehicle adscrit a una autorització administra-
tiva habilitant per a la realització de serveis de lloguer de vehicles amb conductor 
sense que aquests clients hagin contractat prèviament el servei.

k) Realitzar serveis de lloguer de vehicles amb conductor sense respectar l’ante-
lació mínima preceptiva entre la contractació i la prestació efectiva del servei.

l) Circular per les vies públiques amb un vehicle adscrit a una autorització admi-
nistrativa habilitant per a la realització de serveis de lloguer de vehicles amb con-
ductor a la recerca de clients.

m) Estacionar a la via pública un vehicle adscrit a una autorització administra-
tiva habilitant per a la realització de serveis de lloguer de vehicles amb conductor i 
propiciar la captació de clients que no han contractat prèviament el servei.

n) Utilitzar eines de geolocalització que permetin als clients situar amb caràcter 
previ a la contractació els vehicles disponibles adscrits a una autorització de lloguer 
de vehicles amb conductor.

o) No comunicar per via electrònica, les dades exigides al registre de comuni-
cacions dels serveis d’arrendament de vehicles amb conductor o comunicar-les de 
manera incorrecta o incompleta.

p) La sortida dels vehicles dedicats a l’arrendament amb conductor del lloc en 
que habitualment estiguin estacionats o la seva circulació, sense disposar de la do-
cumentació exigible.

q) L’incompliment de l’obligació de subscriure les assegurances preceptives o 
tenir-les subscrites amb una cobertura insuficient.

r) Obstruir l’actuació dels serveis d’inspecció de manera que s’impedeixi l’exer-
cici de les funcions que legalment o reglamentàriament tenen atribuïdes.

s) Prestar els serveis de lloguer de vehicles amb conductor mitjançant persones 
diferents de la titular de l’autorització administrativa habilitant o que no hagin estat 
contractades per aquella o que no disposin del certificat d’aptitud professional legal-
ment o reglamentàriament exigible.

Article 12. Infraccions greus
Són infraccions greus: 
a) Obstruir l’actuació dels serveis d’inspecció, tret que es donin les circumstàn-

cies a què es refereix l’article 11.
b) Qualsevol infracció especificada per l’article 11, en cas que per la naturalesa, 

ocasió o circumstància dels fets sigui qualificable de greu. En aquest supòsit, és ne-
cessari justificar les circumstàncies atenuants de la infracció i motivar la correspo-
nent resolució.

c) No informar correctament l’usuari del temps mínim de precontractació.
d) Utilitzar eines per a la contractació de clients que facin visible a la persona 

usuària un temps de precontractació inferior a l’establert.

Article 13. Infraccions lleus
a) No portar a bord del vehicle la documentació formal que sigui exigible per 

acreditar la possibilitat legal de prestar el servei, llevat que aquesta infracció hagi de 
ser qualificada de molt greu, d’acord amb el que disposa l’article 11 p).

b) No complir les normes generals de policia que es determinin legalment o regla-
mentàriament, tret que l’incompliment sigui qualificat d’infracció greu o molt greu.
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c) Qualsevol de les infraccions a què es refereix l’article 12, tret que la natura-
lesa, ocasió o circumstàncies dels fets aconsellin no qualificar-les com a greus. En 
aquest supòsit, és necessari justificar les circumstàncies atenuants de la infracció i 
motivar la corresponent resolució.

Article 14. Sancions
14.1 Les sancions per les infraccions tipificades en els articles anteriors es gra-

duaran d’acord amb la repercussió social del fet infractor i la seva intencionalitat, 
amb la naturalesa dels perjudicis causats, amb especial atenció als que afectin les 
condicions de competència o a la seguretat; amb la magnitud del benefici il·lícita-
ment obtingut, i amb la reincidència o habitualitat en la conducta infractora, segons 
les regles següents: 

a) Se sancionaran amb una multa de 201 a 300 euros les infraccions previstes en 
els punts a), b) i c) de l’article 13.

b) Se sancionaran amb una multa de 801 a 1.000 euros les infraccions previstes 
als punts a), b) c) i d) de l’article 12.

c) Se sancionaran amb una multa de 1.001 a 2.000 euros les infraccions previstes 
en els punts f), h), i), j), k), l), m), n), o), p) i s) de l’article 11.

d) Se sancionaran amb una multa de 2.001 a 4.000 euros les infraccions previstes 
en els punts g) i q) de l’article 11.

e) Se sancionaran amb una multa de 4.001 a 6.000 euros les infraccions previstes 
en els punts a), b), c) d), e) i r) de l’article 11.

14.2 Se sancionaran amb una multa de 2.001 a 6.000 euros les infraccions de 
l’apartat d) que es corresponen a les infraccions previstes als punts f), h), j), k), l), 
m), n), o), i p) de l’article 11, quan el responsable d’aquestes ja hagi estat sancionat, 
mitjançant una resolució que posi fi a la via administrativa, per la comissió de qual-
sevol altra infracció molt greu de les previstes en aquesta norma en els 12 mesos 
anteriors

14.3 La imposició de tres sancions en el període de dos anys, mitjançant una re-
solució ferma en la via administrativa, per la comissió de les infraccions tipificades 
en els punts f), j), k), l), m), n), o) i p) de l’article 11, comptat des de la imposició de la 
primera d’aquestes, en serveis realitzats a l’empara d’una mateixa autorització d’ar-
rendament de vehicles amb conductor, donarà lloc a la revocació d’aquesta.

Article 15. Mesura provisional d’immobilització dels vehicles
15.1 Els agents de la inspecció del transport i els cossos de seguretat encarregats 

de la seva vigilància han d’ordenar la immobilització immediata del vehicle en el 
cas que es detectin conductes que constitueixin infraccions molt greus, previstes en 
els punts a) f), j), k), l), m), n) i o) de l’article 11.

A l’efecte del que estableix aquest apartat, els membres de la inspecció de transport 
o els agents encarregats de la vigilància del transport han de retenir la documentació 
del vehicle, inclosa, si escau, la corresponent llicència o autorització per a la prestació 
del servei, fins que s’esmenin les causes que van donar lloc a la immobilització.

És responsabilitat del denunciat, en tot cas, la custòdia del vehicle, de les seves 
pertinences i les despeses que aquesta immobilització pugui ocasionar, així com bus-
car els mitjans alternatius necessaris per fer arribar els viatgers a la seva destinació. 
En el cas que no ho faci, aquests mitjans podran ser establerts per l’Administració. 
Les despeses generades per l’adopció d’aquestes mesures, en tot cas, van per compte 
del denunciat i no pot aixecar-se la immobilització fins que aquest no les aboni.

15.2 La immobilització ha de realitzar-se en un lloc que reuneixi les suficients 
condicions de seguretat i que garanteixi l’efectivitat de la mesura adoptada. No obs-
tant això, quan la immobilització del vehicle pugui comportar un perill per a la se-
guretat, el transportista està obligat a traslladar el vehicle fins al lloc que designi 
l’autoritat actuant. En el cas que no ho faci, aquesta mesura pot ser adoptada per la 
força actuant. Les despeses que puguin originar les esmentades operacions, en tot 
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cas, van a càrrec del transportista, que ha d’abonar-les com a requisit previ a la de-
volució del vehicle.

15.3 La immobilització dels vehicles es realitzarà de conformitat amb les se-
güents condicions: 

a) Els agents de la inspecció del transport i els cossos de seguretat encarregats de 
la seva vigilància han de formular la corresponent denúncia i fixar provisionalment 
la quantia de la sanció.

b) L’import de la sanció ha de ser abonat en el moment de la denúncia en con-
cepte de dipòsit i ha de lliurar-se al denunciat el rebut de dipòsit de la quantitat cor-
responent. Aquest dipòsit ha de fer-se efectiu en euros, mitjançat una transferència 
o amb targeta de crèdit.

La quantitat ha de ser lliurada com a resultat de l’acord que en definitiva adopti 
l’autoritat competent, a la qual ha de remetre’s aquesta quantitat amb la denúncia.

c) Si es deixa sense efecte la denúncia o es redueix l’import de la multa, ha de 
posar-se a la disposició de l’interessat o del seu representant la quantitat que sigui 
procedent en cada cas.

d) No es pot retornar, en cap cas, la documentació del vehicle o deixar sense 
efecte la mesura cautelar d’immobilització del vehicle fins que no es faci efectiu 
l’import provisional, en concepte de dipòsit, de la sanció.

Disposició addicional primera. Control i registre de serveis
1. A efectes de control, els titulars d’autoritzacions d’arrendament de vehicles 

amb conductor urbanes i interurbanes, abans de l’inici de cada servei concret que 
realitzin a l’empara d’aquestes autoritzacions, hauran de comunicar a l’Administra-
ció, per via electrònica, les dades següents: 

a) Nom i número d’identificació fiscal de l’arrendador.
b) Nom i número d’identificació fiscal de l’intermediari.
c) Lloc, data i hora de subscripció del contracte.
d) Lloc, data i hora en què s’iniciï el servei i lloc i data en què ha de concloure.
Podrà ometre’s la identificació del lloc de finalització del servei quan el contracte 

assenyali expressament que aquest lloc serà lliurement determinat pel client durant 
la prestació del servei.

e) Matrícula del vehicle.
2. Els titulars de les autoritzacions d’arrendament amb conductor hauran d’adre-

çar les seves comunicacions al registre habilitat a aquest efecte pel departament de 
la Generalitat de Catalunya competent en matèria de transports.

3. Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, els ens locals poden crear 
els seus propis registres de vehicles i serveis o realitzar la tasca de control i accedir 
al registre de comunicacions de serveis habilitat a aquest efecte pel departament de 
la Generalitat de Catalunya competent en matèria de transports.

Disposició addicional segona. Distintius
1. Els vehicles amb una autorització de lloguer de vehicles amb conductor de 

classe VTC domiciliats a Catalunya han de disposar d’un distintiu, que indica la 
classe de l’autorització i l’any i el mes de la seva caducitat, que ha de coincidir amb 
el visat de l’autorització, d’acord amb el model i les prescripcions que figuren al 
Decret llei 5/2017, d’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels serveis de 
transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.

Aquest distintiu ha de ser col·locat de manera que resulti visible en la part infe-
rior dreta del parabrisa davanter del cotxe.

2. Els ens locals poden establir un distintiu específic per als vehicles que dispo-
sin d’una autorització d’àmbit urbà.

En cas que no sigui així, aquests vehicles han de disposar del distintiu que indi-
qui el número de l’autorització, d’acord amb el format i les prescripcions que figuren 
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a l’annex de l’Ordre TES/31/2021, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els distin-
tius dels vehicles de lloguer amb conductor de la sèrie VTC domiciliats a Catalunya.

Aquest distintiu s’ha de col·locar, de manera que resulti visible, a la part inferior 
dreta del parabrisa davanter del vehicle.

Disposició addicional tercera. Accessibilitat
L’activitat de lloguer de vehicles amb conductor ha de complir el que en cada 

moment determini la normativa en matèria d’accessibilitat.

Disposició transitòria. Sol·licitud de les autoritzacions
La sol·licitud d’autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor de caràcter 

urbà a l’empara d’aquest Decret llei cal presentar-la davant l’Administració local 
competent en el termini comprès entre els dies 1 i 30 de setembre de 2022 i aques-
ta Administració ha de resoldre en un període màxim de tres mesos. En cas que no 
hi hagi una resolució expressa la petició s’entendrà desestimada per silenci negatiu.

Els sol·licitants podran seguir prestant serveis de transport urbà fins al 31 de de-
sembre de 2022, llevat que abans s’emeti la resolució denegatòria, o es produeixi el 
silenci administratiu.

Les entitats locals podran establir les condicions indispensables per assegurar la 
continuïtat de la prestació del servei, pel termini màxim d’un any des de la presen-
tació de la sol·licitud, en el cas que en el moment de sol·licitar l’autorització el petici-
onari no disposi del vehicle en les condicions exigides en l’article 4 per circumstàn-
cies alienes al sol·licitant, com en el cas de manca de disponibilitat del vehicle nou 
que cal adscriure a l’autorització.

Disposició derogatòria
Es deroguen els articles 1, 4 i 5 i les disposicions addicional primera i segona del 

Decret llei 4/2019, de 29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport de 
viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor.

Disposicions finals

Primera. Desplegament
1. S’autoritza la persona titular del departament competent en matèria de trans-

ports perquè dicti els actes i les disposicions reglamentàries que es considerin ne-
cessaris per al desplegament d’aquest Decret llei.

2. En el termini màxim d’un any, a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest 
decret llei, el Govern impulsarà un projecte de Decret que reguli l’actuació de les 
empreses mediadores en la contractació de serveis de lloguer de vehicles amb con-
ductor, així com també la modificació del Decret 314/2016, de 8 de novembre, que 
regula les empreses mediadores en el servei de taxi, per tal de preveure tots aquells 
aspectes relacionats amb el control d’empreses mediadores i el corresponent règim 
sancionador aplicable a aquestes empreses mediadores.

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

de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 5 de juliol de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Jordi Puig-

neró i Ferrer, vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
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Antecedents del Decret llei
1. Comunicació a la Secretaria del Govern d’inici de la tramitació del Decret llei
2. Memòria justificativa
3. Informe jurídic
4. Text del Decret llei aprovat pel Govern
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos
6. Certificat del secretari del Govern
7. Text de la iniciativa publicada al DOGC

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

Decret llei 10/2022, del 5 de juliol, de modificació del Decret 
llei 4/2018, del 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa 
del servei d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les 
instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de titularitat 
de la Generalitat i es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat
203-00027/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 68247 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.07.2022

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 12 de juliol de 2022 ha 
pres coneixement del Decret llei 10/2022, del 5 de juliol, de modificació del Decret 
llei 4/2018, del 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei d’abas-
tament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abastament 
Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua 
Ter-Llobregat, publicat al DOGC 8704, i ha manifestat que el termini de 30 dies 
perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Re-
glament del Parlament s’inicia el dia 08.07.2022.

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 5 de juliol de 2022, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, 

s’aprova la iniciativa SIG22ACC0949 - Projecte de decret llei de modificació del 
Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei 
d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abas-
tament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l’Ens d’Abastament 
d’Aigua Ter-Llobregat.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
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Decret llei 10/2022, de 5 de juliol, de modificació del Decret llei 
4/2018, de 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei 
d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de 
la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat    
es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat.

El president de la Generalitat de Catalunya.
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del rei, i 

d’acord amb l’article 67.6 a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el se-
güent:

Decret llei

Exposició de motius
L’article 117 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) estableix que corres-

pon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d’aigües que 
pertanyen a conques hidrogràfiques intracomunitàries, que inclou, en tot cas, l’orga-
nització de l’Administració hidràulica de Catalunya.

Així mateix, l’article 150 de l’EAC disposa que correspon a la Generalitat, en 
matèria d’ordenació de la seva Administració, la competència exclusiva sobre l’es-
tructura, la regulació dels òrgans i directius públics i el funcionament i l’articulació 
territorials, i sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l’ac-
tuació administrativa.

La producció i el subministrament d’aigua potable per a l’abastament d’aigua 
a poblacions per mitjà de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat és un servei públic 
d’interès de la Generalitat, i, per tant, de la seva competència, de conformitat amb 
l’article 34 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

En compliment de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2017, de 28 de 
març, de mesures, fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació 
i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en es-
tabliments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasa-
des i sobre emissions de diòxid de carboni, el Govern de la Generalitat va aprovar 
el Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei 
d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abas-
tament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l’Ens d’Abastament 
d’Aigua Ter-Llobregat (que en el tràfic utilitza l’acrònim ATL).

La naturalesa jurídica d’ATL és la d’entitat de dret públic de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb les previsions de l’article 1.b.1 del Text refós de la Llei 
4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, que sotmet la seva activitat en les relacions 
externes, amb caràcter general, a les normes del dret civil, mercantil i laboral que hi 
siguin aplicables, si bé algunes actuacions queden sotmeses al dret públic.

La disposició addicional segona d’aquest Decret llei 4/2018 regula la subrogació 
i, pel que fa al personal subjecte a l’Estatut dels treballadors, l’apartat segon indica 
que el personal subjecte a l’Estatut dels treballadors que en el moment d’entrada en 
funcionament de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat presti serveis a ATLL 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, queda integrat a l’Ens, el qual se 
subroga de manera expressa respecte de les relacions contractuals de caràcter labo-
ral d’aquest personal amb el mecanisme de successió d’empresa previst a l’article 44 
de l’Estatut dels treballadors. El personal subrogat s’integra a l’Ens en la condició de 
personal laboral indefinit no fix sense que adquireixi la condició d’empleat públic.

En compliment d’aquesta disposició, 258 persones amb una antiguitat mitja-
na superior als 20 anys van ser subrogades. En aquell moment, es van aplicar les 
previsions relatives a la successió d’empreses, de tal manera que es va considerar 
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el perso nal com a personal laboral indefinit i no fix (PINF), i, per tant, no adquiria, 
per efecte d’aquesta subrogació, la condició de treballador públic. Aquesta regula-
ció era congruent amb les disposicions pressupostàries en aquell moment vigents 
(disposició addicional 26a de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2017), 
amb l’article 7 del mateix projecte de Decret llei que preveu que el personal ha de 
ser seleccionat amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat que són els 
propis del personal al servei de les administracions públiques, i amb la doctrina del 
Tribunal Suprem en aquell moment vigent (entre moltes, la Sentència del Tribunal 
Suprem de 10 de juny de 2021, rec. 4926/2018) que atribuïa la condició de PINF als 
treballadors fixos subrogats.

Amb posterioritat a aquesta assumpció, el Tribunal Suprem (TS) ha dictat dife-
rents sentències de cassació en unificació de doctrina, totes de 28 de gener de 2022 
(recursos número 3781/2020, 3755/2020, 3772/2020, 3777/2020 i 3779/2020), que 
tenen per objecte relacions laborals procedents d’empreses privades que són assu-
mides per les administracions públiques i altres entitats del sector públic arran de la 
transmissió d’una unitat productiva autònoma, la qual cosa implica una subrogació 
a l’empara de l’article 44 de l’Estatut dels treballadors (ET).

Les sentències analitzen el tractament jurídic que cal donar als treballadors que 
l’Administració i el seu sector públic subroguen i conclouen que, quan una Admi-
nistració pública se subroga, per transmissió d’empresa, en un contracte de treball 
que tenia caràcter fix, cal mantenir aquesta condició. Consideren que és inadequat 
aplicar la categoria de personal indefinit no fix, i que, si així es fes, es desconeixeri-
en les exigències derivades de la Directiva 2001/23/CE del Consell, de 12 de març, 
sobre l’aproximació de les legislacions dels estats membres relatives al manteniment 
dels drets dels treballadors en cas de traspassos d’empreses, de centres d’activitat o 
de parts d’empreses o de centres d’activitat. El TS afirma que és contrari a la norma-
tiva comunitària i, per tant, també a la normativa laboral espanyola, que una persona 
que tenia la condició de personal fix (en l’empresa privada) passi a ser considerada 
personal indefinit no fix arran d’un procés de subrogació. Segons el TS, en el cas 
de la subrogació del nou empresari en les relacions laborals preexistents, no es pot 
admetre una parcel·lació subjectiva o la minoració dels efectes, com succeeix quan 
la modalitat contractual s’altera.

Arran d’aquestes sentències, ATL ha rebut dues demandes de conflicte col·lectiu 
formulades una primera pel sindicat IAC-CATAC i una segona per un grup de tre-
balladors, i, a més, té obert un procés de mediació davant del Tribunal Laboral Ca-
talà (TLC) arran d’un tercer conflicte col·lectiu iniciat a instància de la secció sindi-
cal de CCOO. En aquest cas, les parts actores demanen que es reconegui la condició 
de relació laboral indefinida al col·lectiu de persones treballadores que van tornar 
a integrar-se dins del sector públic arran del cessament de la prestació del servei 
d’abastament d’aigua en alta per part de l’empresa concessionària Aigües Ter-Llo-
bregat, societat concessionària de la Generalitat.

De l’anàlisi de les sentències referenciades, en resulta la seva aplicació al perso-
nal d’ATL subrogat. La redacció literal de la disposició addicional segona vigent, 
que preveu que el personal se subroga en la condició de personal laboral indefinit 
no fix, impedeix a ATL d’arribar a una solució extraprocessal en els conflictes es-
mentats que permeti que els treballadors mantinguin la condició de fix que tenien 
abans de la subrogació, sempre que les persones subrogades continuïn desenvolu-
pant les mateixes funcions i, per tant, es mantinguin adscrites o relacionades amb 
la unitat productiva autònoma transmesa, condició que deriva de les sentències es-
mentades.

Per tant, atès el que s’ha exposat, queda justificada la necessitat de modificar la 
disposició addicional segona del Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, a fi de remoure 
l’obstacle que s’ha exposat i, al mateix temps, evitar una sentència desfavorable als 
interessos de la Generalitat i d’ATL. Atesa la redacció vigent de la disposició addi-
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cional segona del Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, únicament la modificació mit-
jançant un nou Decret llei podria revertir aquesta situació.

En tot cas, com s’ha exposat, l’aplicació de la modificació del Decret llei 4/2018 
que s’aborda mitjançant aquest nou Decret llei ha de tenir present aquestes dues li-
mitacions: 1) únicament afecta aquell personal que prové de la societat concessionà-
ria ATLL CGC, SA, en liquidació, que en el mes de març de 2019 tenia la condició 
de personal indefinit i que va ser subrogat per la Generalitat; i 2) sempre que les per-
sones subrogades continuïn adscrites o relacionades amb la unitat productiva que va 
ésser objecte de transmissió.

En un altre ordre de consideracions, amb la Resolució ACC/1618/2022, de 26 
de maig, per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de 
l’ocupació temporal del personal laboral al servei de l’Ens d’Abastament d’Aigua 
Ter-Llobregat (ATL), s’ha iniciat un procés extraordinari d’estabilització de les pla-
ces de personal laboral estructural ocupades de manera temporal. Aquest procés 
s’empara en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reduc-
ció de la temporalitat en l’ocupació pública, que assenyala com a data límit per efec-
tuar la convocatòria el 31 de desembre de 2022. La redacció literal de la disposició 
addicional segona vigent, que preveu que el personal se subroga en la condició de 
personal laboral indefinit no fix, comporta que les places que actualment ocupa el 
personal subrogat s’incloguin en aquest procés extraordinari d’estabilització, mal-
grat que l’aplicació de la doctrina derivada de les sentències del Tribunal Suprem 
referenciades comportaria que aquestes places s’excloguessin del procés.

Atesa aquesta situació, la urgència de disposar de la regulació continguda en 
aquest Decret llei deriva de la necessitat de donar una resposta jurídica a la situació 
d’aquests treballadors abans que el procés extraordinari d’estabilització conclogui 
per evitar que acabin confluint dos processos contradictoris i excloents: d’una banda, 
un procés d’estabilització que inclogui aquestes places, i, d’altra banda, uns pronun-
ciaments judicials que comportin la seva exclusió.

Els projectes de Llei, abans de poder ser presentats al Parlament de Catalunya per 
a la seva aprovació, encara que sigui pel procediment d’urgència, requereixen una 
tramitació prèvia, tal com resulta de l’article 36 de la Llei 13/2008, de 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, que regula la iniciativa legisla-
tiva del Govern. Aquesta tramitació no permet fer front amb la rapidesa necessària a 
la situació que ha de resoldre el Decret llei, que és aclarir la qualificació que corres-
pon a aquests treballadors abans no finalitzi el procés extraordinari d’estabilització.

Per tant, la concurrència de l’element causal, com són els pronunciaments ju-
dicials de gener de 2022, de l’element material, com és la importància del servei 
d’abastament d’aigua, de l’element temporal, com és la regularització d’aquest per-
sonal abans no acabi el procés d’estabilització de l’ocupació pública, i de l’element 
final, que és tancar correctament el procés de subrogació en el seu moment iniciat 
per complir el mandat parlamentari contingut a la Llei 5/2017, de 28 de març, acre-
diten la concurrència del pressupòsit de fet habilitant.

Cal afegir-hi que concorren els factors de transcendència social i econòmica del 
servei que aquests treballadors presten ja que permeten la gestió directa d’un servei 
essencial que com a tal ha estat expressament formulat pel Parlament de Catalunya. 
Per tot l’exposat, es conclou que resta fonamentada i justificada la concurrència del 
pressupòsit de fet habilitant requerit per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia.

El projecte de Decret llei conté únicament un article que suprimeix l’incís de 
l’apartat segon de la disposició addicional segona del Decret llei 4/2018 que esta-
bleix que «El personal subrogat s’integra a l’Ens en la condició de personal laboral 
indefinit no fix sense que adquireixi la condició d’empleat públic.»

A la vista de tot l’exposat, es pot concloure que el precepte que integra el Decret 
llei és imprescindible i és el mínim necessari per obtenir el resultat volgut.
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Així, s’acompleix l’exigència que hi hagi una relació de congruència i de sentit 
entre les mesures contingudes en el Decret llei i la situació a què cal fer front sorgida 
arran de les sentències del Tribunal Suprem esmentades.

Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció 
normativa immediata per part del Govern, atès que la consecució d’aquest objectiu 
imprescindible per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la celeritat re-
querida no pot ser atesa recorrent al procediment legislatiu ordinari.

Per tant, en ús de l’autorització continguda a l’article 64 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 
de la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta de la consellera d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article únic. Modificació de la disposició addicional segona, apartat 
2, del Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió 
directa del servei d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les 
instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de titularitat de la 
Generalitat i es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat
A la disposició addicional segona, apartat 2, del Decret llei 4/2018, de 17 de ju-

liol, se suprimeix l’incís següent: 
«El personal subrogat s’integra a l’Ens en la condició de personal laboral indefi-

nit no fix sense que adquireixi la condició d’empleat públic.»

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 5 de juliol de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Teresa Jordà 

i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Antecedents del Decret llei
1. Decret llei 10/2022, de 5 de juliol, de modificació del Decret llei 4/2018, de 

17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei d’abastament d’aigua a 
poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de 
titularitat de la Generalitat i es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat. 

2. Petició inclusió del Projecte de decret llei de modificació del Decret llei 4/2018, 
de 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei d’abastament d’aigua 
a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat 
de titularitat de la Generalitat i es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, a 
l’Ordre del dia del Govern.

3. Informe justificatiu de la necessitat extraordinària i urgent del Projecte de de-
cret llei de modificació del Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s’assumeix la 
gestió directa del servei d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·la-
cions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea 
l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat.

4. Informe jurídic en relació amb el Projecte de decret llei de modificació del 
Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei 
d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abas-
tament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l’Ens d’Abastament 
d’Aigua Ter-Llobregat.
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5. Ordre d’inserció al DOGC.
6. Certificat del secretari de Govern.

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

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment de la pràctica de 
la competició i la disciplina esportiva segons el sexe biològic
250-00699/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució d’agraïment i suport a la Unitat Militar 
d’Emergències per la seva tasca en els incendis
250-00700/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre el sector del bestiar oví i cabrum
250-00701/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.
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Proposta de resolució sobre la pesca al delta de l’Ebre
250-00702/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre el canal de reg Aldea-Camarles
250-00703/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una planta d’energies 
renovables per a la infraestructura de bombament del reg de la zona 
oriental de la Terra Alta
250-00704/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre la recuperació de les platges de Barcelona
250-00705/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució de suport a les famílies afectades pel tancament 
de l’Escola Mary Ward, de Barcelona
250-00706/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre el garantiment de recursos i serveis 
en les infraestructures sanitàries públiques del Baix Llobregat nord
250-00707/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre el tancament de l’abocador il·legal 
de la urbanització Mas Borràs, al Vendrell
250-00708/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.
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Proposta de resolució sobre la facilitació del canvi de l’enllumenat 
públic de la urbanització Mas Borràs, del Vendrell
250-00709/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre la línia de molt alta tensió del Baix 
Penedès
250-00710/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre el transport ferroviari al Baix Penedès
250-00711/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre la ratificació de l’adhesió de Catalunya a 
l’espai europeu de la patent unitària
250-00712/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Recerca i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre el manteniment del concert educatiu de 
l’Escola Mary Ward de Barcelona i de defensa de les seves famílies
250-00713/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre la creació d’un servei comú de 
videoconferències gestionat des del deganat de la Ciutat de la Justícia 
de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
250-00714/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre el projecte d’estabilització del litoral del 
Maresme
250-00715/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.
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Proposta de resolució sobre el refugi antiaeri del subsòl de l’Institut 
Pau Vila, de Sabadell
250-00716/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre la regulació d’una nova normativa per 
a una major inversió en les cures pal·liatives
250-00717/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre la modificació del Pla director urbanístic 
de l’actuació urbanística urgent de Santa Maria de Gallecs
250-00718/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre els serveis d’acompanyament per a la 
segona oportunitat
250-00719/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre la regulació de l’ús de pistoles de gas 
pebre
250-00720/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre la regulació de l’ús de dispositius 
conductors d’energia
250-00721/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre la creació d’una campanya en contra 
de la prostitució
250-00722/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.
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Proposta de resolució sobre la millora de la qualitat del 
subministrament d’aigua de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues
250-00723/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre l’impacte directe al territori dels 
ingressos provinents de l’impost a les centrals nuclears
250-00724/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre el garantiment d’una bona connexió 
de telefonia mòbil i d’internet a Benifallet
250-00725/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de promoció 
de l’enoturisme
250-00726/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució sobre el tancament de l’Institut Català 
Internacional per la Pau
250-00727/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2022 al 27.07.2022).
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.

Proposta de resolució de suport al manteniment de l’Acadèmia 
General Bàsica de Suboficials de Talarn
250-00728/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 66932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2022

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

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artí-
culos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
de apoyo al mantenimiento de la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra de España 

(AGBS) de Talarn, fundada el 31 de mayo de 1974, es el centro de formación de los 
futuros suboficiales del Ejército de Tierra.

Sus objetivos fundamentales son los fijados en los Planes de Estudio que rigen 
en esta Academia (Orden del Ministerio de Defensa 3066/2003) y que se resumen 
en cuatro apartados: 

– Facultar a los Suboficiales (sargento, sargento primero, brigada, subteniente y 
suboficial mayor) para desarrollar acciones ejecutivas propias de su Especialidad.

Fascicle segon
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– Formar en el ejercicio del mando de unidades pertenecientes en función de su 
especialidad fundamental o de las unidades logísticas menores o equivalentes a una 
sección.

– Instruir a los alumnos en las actitudes propias del Suboficial.
– Dar a conocer los conocimientos generales sobre Defensa Nacional, Orgánica 

de las Fuerzas Armadas y Organizaciones Internacionales.
En estos 48 años, 47 promociones y cerca de 30.000 militares han pasado por la 

Academia.
En la actualidad, en la Academia se imparte formación a 470 suboficiales. Ade-

más, en ella prestan servicio cerca de un centenar de mandos militares, 120 solda-
dos y 80 civiles. Por lo tanto, resulta indiscutible que la Academia General Básica de 
Suboficiales del Ejército de Tierra de España (AGBS) de Talarn es una importante y 
vital fuente de actividad económica para la Comarca del Pallars Jussá.

De igual forma, debe tenerse en cuenta el gran honor que supone para la pro-
vincia de Lérida el contar desde 1974 con el primer centro de enseñanza dedicado 
exclusivamente a la formación de Suboficiales del Ejército de Tierra.

Atendiendo a estas circunstancias, sería una grave irresponsabilidad e injusticia 
el cierre de esta Academia militar, tal y como vienen exigiendo desde hace años el 
conjunto de partidos separatistas catalanes.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Que requiera al Gobierno de la Nación y, específicamente al Ministerio de 

Defensa, a defender y preservar la continuidad de las actividades y objetivos que se 
impulsan desde la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra 
de España en Talarn.

2. Que requiera al Gobierno de la Nación y, específicamente al Ministerio de De-
fensa, a que garantice y facilite los medios y recursos económicos que resulten nece-
sarios para que la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra de 
España en Talarn pueda llevar a efecto su actividad.

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto 

GP VOX

Proposta de resolució sobre el Pla d’actuació 2022-2026 de Ferrocarrils 
de la Generalitat i els seus efectes pel que fa al transbordament 
a Martorell
250-00729/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 67405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Rocio Garcia 

Pérez, diputada, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat, Jordi Riba Colom, diputat del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre el Pla d’Actuació 2022–2026 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya (FGC) i els seus efectes amb el nou transbordament de trens a Martorell (Baix 
Llobregat), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori, amb el text següent: 
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Exposició de motius
El Pla d’Actuació 2022–2026 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

(FGC), com a principal document de referència per al Contracte–Programa entre la 
Generalitat de Catalunya i FGC, vol donar resposta al doble repte d’oferir un elevat 
nivell de servei (tant a l’àmbit de la mobilitat com de turisme) i, alhora, preparar les 
infraestructures i instal·lacions davant els fenòmens climàtics extrems.

Segons aquest Pla d’Actuació, el nivell de servei i resiliència són dos aspectes 
clau en les actuacions previstes, doncs és sobre aquests dos conceptes que l’activitat 
d’FGC podrà contribuir de forma decisiva a l’assoliment dels Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS) tant en les seves vessants climàtiques com socials.

Cal destacar que Pla d’Actuació i el Contracte - Programa es formulen en un mo-
ment clau, coincidint amb la commemoració de l’Any Europeu del Ferrocarril per 
part de la Comissió Europea i la posada a disposició dels estats dels fons europeus 
Next Generation EU. L’activitat pròpia d’FGC s’alinea de forma molt directa amb 
ambdues iniciatives comunitàries. En particular, àmbits com la mobilitat i el turisme 
sostenibles, la innovació i la reindustrialització són sectors en els que s’emmarquen 
els projectes estratègics d’FGC. És important que es pugui assolir una captació efec-
tiva dels Fons Europeus per tal de complir els objectius que marca el Pla d’Actuació.

En concret, pel que fa a la Línia Llobregat - Anoia i segons aquest Pla d’Actu-
ació, durant aquest mandat començarà l’execució d’importants treballs als tres ex-
trems de la línia i el creixement de l’activitat de transport de mercaderies, així com 
les integracions urbanes a Manresa i Igualada.

Un dels efectes negatius previst a aquest Pla d’Actuació és la transformació del 
servei a Manresa i Igualada en un servei de rodalies amb origen Martorell, en comp-
tes de Barcelona. Tot i que això, segons l’informe, permetrà un increment de les fre-
qüències i nombre de passatgers al tram Martorell-Barcelona (que passaria a deno-
minar-se «Metro del Baix Llobregat»), suposarà un increment del temps de viatge de 
tots els passatgers provinents des de Manresa o Igualada, però també pels municipis 
del Baix Llobregat nord, com Abrera, Esparreguera, Olesa o Sant Esteve Sesrovires. 
L’informe, a més, no contempla la potencial pèrdua de passatgers d’aquests trams 
deguda al major temps de servei.

Considerem que l’actuació de FGC no ha estat prou clara ni transparent, ja que sols 
s’ha informat públicament (18 d’abril 2021 i 10 de març 2022) als alcaldes i alcaldes-
ses, als representants socials i econòmics, i al conjunt de la ciutadania dels territoris 
afectats, sobre els projectes de soterrament previstos a Manresa i Igualada, així com 
les inversions associades. Malauradament, en cap cas es va informar de la proposta de 
canvi del servei que elimina els trens directes entre Barcelona i Manresa o Igualada.

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. Informar de forma immediata, justificada i transparent, davant la Comissió de 

Polítiques Digitals i Territori, sobre els motius de l’eliminació dels trens directes a 
les línies R5, R50, R6 i R60 que contempla el Pla d’Actuació 2022–2026 de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que comportarà un transbordament 
a Martorell, una decisió que afectarà de forma negativa a milers d’usuaris de les 
comarques de l’Anoia, Bages, i Baix Llobregat nord que de ben segur optaran per 
altres mitjans de transport. A més, explicar els motius pels quals no s’ha informat 
degudament d’aquesta mesura als representants institucionals, socials i econòmics 
dels territoris afectats com sí es va fer pel que fa a l’anunci d’inversions de soterra-
ment que contempla aquest mateix Pla d’Actuació de FGC.

2. Mantenir els serveis directes a les línies R5, R50, R6 i R60, evitant el nou 
transbordament, pels evidents perjudicis i incomoditats que patiran als usuaris 
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d’aquestes línies, considerant a més que en molts casos ja pateixen altres greuges i 
mancances de serveis i mitjans de transport.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Rocio Garcia Pérez, 

Cristòfol Gimeno Iglesias, Jordi Riba Colom, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la pobresa visual infantil
250-00730/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 67435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2022

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 pobreza visual infantil, para que 
sea sustanciada ante la Comissió de la Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la infancia los problemas oftalmológicos necesitan de una atención porme-

norizada, en tanto que en las primeras etapas de la vida pueden ser difícilmente 
detectados y la detección precoz permite que los menores experimenten una mayor 
capacidad visual, un mejor rendimiento en la escuela y una mejor sociabilización. 
Es por ese motivo que los expertos ponen el acento en la importancia de que todos 
los menores pasen por controles visuales periódicamente, ya que desde el nacimien-
to hasta los 6 años se produce el desarrollo de estructuras y capacidades visuales.

Son múltiples las causas que desencadenan problemas de visión en la infancia. 
Entre los principales factores que determinan estas patologías –las más habituales, 
miopía, hipermetropía, astigmatismo, ojo vago y estrabismo– destaca la exposición 
prolongada a las pantallas, que produce fatiga visual. Los bebés y niños pequeños 
carecen de las capacidades visuales completamente desarrolladas, por lo que no 
pueden enfocar los objetos de forma correcta. Los rayos azul-violeta de las pantallas 
pueden provocarles una mayor fatiga visual, son más sensibles al brillo de la luz y 
pueden sufrir con mayor facilidad dolores de cabeza, fatiga y estrés visual, irritación 
ocular y sequedad ocular . El Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas ha mani-
festado que el uso excesivo de dispositivos electrónicos como móviles o tabletas in-
crementa el riesgo de desarrollar miopía en niños.

Según el estudio «El estado de la visión infantil en España», realizado en el año 
2019 mediante el método screening visual, se concluyó que «más de la mitad de los 
menores (56,3 %) en España podría tener un problema visual no resuelto»  y demues-
tra que los problemas visuales están muy extendidos en nuestro país. Por su parte, la 
organización Visión y Vida constata en el estudio Radiografía de la Pobreza Visual 
en España, que 1 de cada 3 casos de fracaso escolar se debe a un problema de vi-
sión, solo 3 de cada 10 menores de 7 años ha acudido a revisión con el especialista 
de la visión alguna vez y en el 72,8% de los casos han sido padres, profesores y los 
propios menores quienes detectaron su problema visual. Además, El Plan del Niño 
Sano no incluye revisiones con el especialista óptico-optometrista y suelen única-
mente revisar la visión del menor en posiciones lejanas.

En nuestra región, lamentablemente los efectos de una elevada tasa de pobreza 
infantil –que afecta a 1 de cada 3 niños– también inciden en la falta o en la escasez 
de recursos económicos para disfrutar de una buena visión. A día de hoy, en Cata-
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luña hay 134.000 menores de edad que sufren pobreza visual ya que sus familias 
no pueden permitirse adquirir los equipamientos ópticos necesarios. El componente 
geográfico de la pobreza visual en Cataluña afecta a un 8,57% de los menores sobre 
el total de menores que sufren pobreza infantil.

Urge llevar a cabo una acción coordinada entre las diferentes Administraciones 
para atender al debido cuidado de la visión de los menores, concienciar a la sociedad 
de la importancia de la visión y lograr un mayor número de revisiones periódicas, 
accesibles para toda la sociedad. No entender la salud visual como elemento clave 
del desarrollo del menor, puede tener graves consecuencias para ellos.

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: Incrementar las revisiones periódicas en materia de oftalmología en los 

menores de edad, por medio de un plan coordinado entre el Departamento de Edu-
cación y el Departamento de Salud.

Segundo: Configurar un nuevo sistema de ayudas directas gafas progresivas des-
tinada a la población infantil más vulnerable para la compra de gafas monofocales, 
productos de baja visión, monturas, lentillas y material análogo.

Tercero: Promover campañas de información, dirigidas a los padres, cuidadores 
y educadores, y a los propios menores, acerca de los signos que revelan posibles 
alteraciones de la visión y de los hábitos relacionados con una buena salud visual, 
como elementos imprescindibles para la prevención y detección temprana.

Palacio del Parlamento, 6 de julio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX

Proposta de resolució sobre el condicionament i el millorament de la 
carretera C-1311
250-00731/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 67496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Sílvia Rome-

ro Galera, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre el condicionament i la millora de la carretera C-1311, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La C-1311, al Pallars Jussà, és una carretera comarcal titularitat de la Generalitat 

de Catalunya. Amb una longitud de 25,9 km, comença a la carretera N-230, al terme 
municipal del Pont de Montanyana (Ribagorça) i porta fins a la carretera C-13, al 
terme de Tremp (Pallars Jussà), passant pel coll de Montllobar (a 1.000 m d’altitud). 
Es tracta d’un traçat amb molts revolts i fort desnivell.

Una part de l’actual traçat de la C-1311 coincideix amb el que va ser construït el 
juny de 1938 pel treball forçat de soldats de la Segona República Espanyola durant 
la Guerra Civil.

Ateses les característiques del traçat i el desnivell que presenta cal millorar-ne la 
seguretat i l’accessibilitat.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, en el termini màxim de 

sis mesos, un estudi de condicionament i de millora de la carretera C-1311 entre 
Tremp i el Pont de Montanyana i a programar-ne l’execució a l’exercici pressupos-
tari 2023.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Sílvia Romero Gale-

ra, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la construcció dels edificis d’educació 
infantil i primària de l’Institut Escola Mestre Andreu, de Sant Joan de 
les Abadesses
250-00732/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ECP, GP CS, G MIXT

Reg. 67513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2022

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

Avançar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Alejandro 
Fernández Álvarez (president-portaveu), portaveu del Grup Parlamentari Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució Construcció dels edificis d’educació infantil i pri-
mària de l’Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
La creació de l’Institut Escola Mestre Andreu fa més d’una dècada va suposar 

l’assoliment d’una de les fites més importants dels últims anys per a Sant Joan de 
les Abadesses perquè representà la consolidació d’un model educatiu diferenciador, 
innovador, inclusiu i de qualitat, òptim per les dimensions i necessitats educatives 
d’aquesta vila.

Des d’un primer moment, el lideratge exercit per la comunitat educativa, for-
mada per l’equip directiu de l’Institut Escola, l’Associació de Famílies d’Alumnes i 
l’Ajuntament, van ser claus per crear, inicialment, la secundària pública i, posterior-
ment, l’Institut Escola Sant Joan de les Abadesses, actualment denominat Institut 
Escola Mestre Andreu.

Assumida la titularitat de la Secundària per part del Departament d’Educació, 
es posà de manifest la necessitat de comptar amb un nou edifici que pogués enca-
bir tot l’alumnat de l’Institut Escola i que suposa la posada en funciona– ment d’un 
projecte docent que inclou tres etapes educatives, Infantil, Primària i Secundària en 
un sol centre.

Tanmateix, l’IE Mestre Andreu, com l’Associació de Famílies d’Alumnes, així 
com l’Ajuntament, van posar de relleu, des del primer minut i, en nombroses oca-
sions, les necessitats i mancances dels equipaments educatius existents, no sols per 
la creació de l’Institut Escola pròpiament dit, sinó també per l’antiguitat dels edificis 
i la manca d’espai i instal·lacions insuficients per tota l’activitat pedagògica i de ser-
veis que s’hi havia de desenvolupar.
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Són paleses les mancances amb què compta l’actual edifici, el qual no dona res-
posta a les exigències d’eficiència i accessibilitat previstes en la normativa. Fruit de 
la necessitat que el nou centre disposés d’un únic edifici, el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya va acordar la construcció de l’edifici per fases 
atesa l’alta inversió del projecte.

Així i tot, en el Plec de bases del concurs per a l’adjudicació del contracte de ser-
veis per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte de la fase de secundària, 
en l’apartat d’observacions, es demana «presentar una proposta de la futura amplia-
ció de l’edifici per encabir-hi també, l’educació Infantil i Primària». Així doncs, el 
26 de juliol de 2016, el Govern encarrega a «Infraestructures.cat» l’execució de les 
obres de la nova construcció, primera fase, de l’Institut Escola d’una línia de secun-
dària a Sant Joan de les Abadesses.

Aquesta fase preveu la construcció de la part que acollirà la secundària de 6.758 
metres quadrats. Es construeix al solar cedit per l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses a la Coromina del Bac. Finalment, els i les alumnes de secundària poden 
iniciar les classes del curs 2018-2019 al nou edifici de secundària. Però sens dubte, 
Sant Joan de les Abadesses no aconseguirà tancar aquest projecte fins que l’Institut 
Escola Mestre Andreu no estigui ubicat en el mateix espai físic i, per tant, disposi 
dels edificis nous d’educació Infantil i de Primària al costat del nou edifici de secun-
dària a la Coromina del Bac.

Uns nous equipaments que compleixin amb els estàndards de qualitat i de ser-
veis que es necessiten per garantir una educació de qualitat al municipi, amb els 
espais amplis, accessibles, eficients i polivalents, amb aules adapta– des a les ne-
cessitats educatives. Per aquest motiu, cal seguir treballant per fer possible que el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya construeixi els nous edificis 
que tant necessita l’alumnat, però també, els i les professionals que hi treballen, des 
de docents fins a tot el personal de serveis que en l’exercici de la seva tasca necessi-
ten comptar amb els equipaments i recursos adequats.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sota signants presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Incorporar el cost de la redacció i d’execució dels edificis d’Educació Infantil i 

Primària de l’Institut Escola Mestre Andreu a la Coromina del Bac, així com de tots 
els serveis que els hi correspon, sala polivalent-gimnàs, cuina menjador, patis, etc. 
en els pressupostos de la Generalitat corresponents a l’exercici 2023.

2. Licitar la redacció del projecte constructiu i l’execució de les obres en l’exer-
cici 2023.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; David Cid Colomer, GP ECP; Ignacio 

Martín Blanco, GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez (president-portaveu), GP 
Mixt; portaveus
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Proposta de resolució sobre l’equiparació de les condicions laborals 
i salarials del sistema públic de salut
250-00733/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 67720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2022

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

amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta 
la Proposta de resolució sobre l’equiparació de les condicions laborals i salarials del 
sistema públic de salut, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La Secció Sindical de la UGT de l’Hospital de Caterina SSCC de Girona ha sol-

licitat que es faci efectiva l’equiparació de les condicions laborals i salarials de tot 
el sistema públic de salut, tal com va ser aprovat pel Ple del Parlament. Com a tre-
balladors i treballadores d’una empresa de titularitat 100% pública reclamen igualar 
les seves condicions laborals a les de l’ICS per les raons que exposen a continuació.

La Generalitat de Catalunya manté una participació del 100% en nou empreses pú-
bliques adscrites al Departament de Salut. Algunes d’elles són de creació pròpia, i al-
tres, provinents del traspàs de la Diputació, en les quals, els mitjans de personal són tant 
laborals, com de funcionariat. En aquestes nou empreses, els treballadors i treballado-
res no tenen les mateixes condicions laborals sinó que a cadascuna hi ha condicions 
pròpies. Inclús, les empreses participades totalment per la Generalitat de Catalunya, 
que estan adherides al Conveni SISCAT II, no tenen les mateixes condicions laborals 
donada l’existència de pactes d’empresa preexistents o negociats posteriorment.

El personal laboral d’aquestes nou empreses ha accedit al lloc de treball mitjan-
çant el sistema de convocatòria lliure, amb un sistema molt similar al de l’ICS. Des 
de l’any 2.010 i en base al Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de 
contenció de la despesa i en matèria fiscal per la reducció del dèficit públic, els tre-
balladors de les empreses públiques, amb major percentatge, han estat retallades un 
5% mentre que altres regides pel mateix Conveni SISCAT, al tenir menor percentat-
ge o ser totalment privades, no han patit la retallada.

El 5% no és la única desigualtat que es produeix entre les empreses que formen 
part del SISCAT, ja que mentre les empreses públiques no poden aprovar cap tipus 
d’incentiu pels seus treballadors, altres empreses del sector privat ho poden fer, per 
exemple, repartint dividends entre els treballadors en els cas de les fundacions o bé, 
inclús, posant a disposició dels treballadors apartaments per les vacances. Pels treba-
lladors de l’Hospital Santa Caterina de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), en re-
lació a la majoria de centres del SISCAT, suposa percebre menys salari que els altres 
i, a més a més, totes les limitacions derivades del fet de ser personal laboral públic: 
pujades salarials limitades, taxes de reposició controlades, jornada laboral, disminu-
ció ajuts socials...

Per evitar una doble pèrdua de poder adquisitiu s’ha hagut de crear un ítem nou 
en la nòmina el RVOG (retribució variable per objectius garantida). Des de fa me-
sos, les empreses del SISCAT, en especial les públiques, estan patint una competèn-
cia deslleial per part de l’ICS per obtenir personal, recolzant-se en les millors con-
dicions laborals que poden oferir.

A l’Hospital Santa Caterina des de fa uns anys i com a resultat de les anomena-
des aliances estratègiques amb l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta: s’han per-
dut serveis que s’hi oferien, tant a consultes externes, com a nivell de quiròfans; 
treballadors de l’ICS desenvolupen les seves tasques a l’IAS i al revés (es treballa 
conjuntament, però, amb diferents condicions laborals); i es fan licitacions conjuntes 
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ICS/IAS que tendeixen a ofertar-se majoritàriament, per no dir, en la seva totalitat 
a través de l’IAS.

Després de la moció aprovada pel Ple del Parlament, en la sessió 29, del passat 
28 d’abril, les patronals continuen sense estar disposades a equiparar els salaris dels 
treballadors. Segons la patronal: «el Parlament s’ha extralimitat en les seves fun-
cions». Tot i que l’IAS ha tingut un superàvit aquests dos últims anys de 22.000.000 
d’euros, no el pot destinar a pal·liar la pèrdua adquisitiva de més del 25% dels seus 
treballadors durant aquests darrers 13 anys.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Iniciar l’equiparació de les condicions laborals i salarials de tot el sistema pú-

blic de salut igualant les condicions laborals de l’Hospital Santa Caterina de l’IAS a 
les de l’ICS, com a empresa 100% participada i subjecte a la Generalitat.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Proposta de resolució sobre l’Escola El Roser, de Torre-serona
250-00734/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 67764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre l’Escola El Roser de Torre-serona, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’escola El Roser, situada a la localitat de Torre-serona, està catalogada com a 

escola rural i s’emmarca dins de la Zona d’Escola Rural (ZER) de l’Alt Segrià, que 
està conformada per tres escoles –inclosa la mateixa Escola El Roser– amb una llar-
ga tradició de cooperació, tolerància i convivència dins de la comunitat educativa.

Una escola petita, de poble, pública i arrelada al territori i que alhora, com-
parteix un mateix Projecte Educatiu i una mateixa Programació General. Va ser 
construïda farà, aproximadament, uns 80 anys. Les seves instal·lacions han quedat 
clarament antiquades i no ofereixen el servei públic –ni a nivell d’instal·lacions ni 
d’accessibilitat– adequat per garantir una correcta interacció d’alumnes de diferents 
nivells i que alhora, no permet enriquir el procés d’aprenentatge dels estudiants aquí 
matriculats.

El Projecte educatiu de l’escola ofereix activitats competencials de diverses di-
nàmiques on l’alumnat interacciona de forma cooperativa. Els espais dels quals dis-
posa actualment l’escola no són els adequats per aquesta interacció. Es disposa de 
dues aules, una de les quals està dividida en 3 espais oberts, aula, cuina i despatx 
de direcció.

Cal destacar que l’Escola El Roser ofereix una atenció individualitzada, on els 
grups reduïts i la proximitat amb el professorat permet un aprenentatge més actiu, i 
a més a més, presta gran atenció a la diversitat, respectant ritmes de treball, de ma-
duració i d’aprenentatge de cada alumne/a.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Dotar pressupostàriament l’adequació de les instal·lacions del centre escolar 

de Torre-serona per modernitzar l’escola, garantir-ne la seva eficiència energètica i 
millorar-ne la seva accessibilitat.

2. Garantir que l’escola rural El Roser de Torre-serona, inclosa dins de la ZER 
de l’Alt Segrià, iniciarà les obres de rehabilitació estructurals de les seves instal·la-
cions durant el proper curs.

3. Adequar i habilitar la primera planta de l’edifici per tal de poder fer servir 
l’espai com a menjador.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, 

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

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de prevenció del 
suïcidi al Cos de Mossos d’Esquadra
250-00735/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 68060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2022

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

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución para la elaboración de un Plan de Preven-
ción de Suicidio en el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las causas de los suicidios entre agentes de policía son muy diversas, pero entre 

los factores que influyen están las tremendas cargas psicosociales y emocionales que 
deben soportar los agentes en el ejercicio de sus funciones, el acceso a las armas de 
fuego, o los escenarios post-jubilación tras una carrera laboral frenética, entre otros.

Casos recientes de suicidios han golpeado con dureza a los agentes de policía. 
En diciembre de 2021, un agente de los Mossos se suicidó en Tarragona. El lunes 6 
de junio de 2022, un sargento de los Mossos d’Esquadra (q.e.p.d) se suicidó con su 
arma reglamentaria en la Comisaría de los Mossos d’Esquadra en Sarriá-Sant Ger-
vasi (Barcelona). Menos de 24 horas después, otro agente de Manresa del mismo 
rango intentó quitarse la vida en una tentativa de suicidio. Este suceso se trata solo 
de la punta del iceberg de un drama social que está golpeando con especial inquina 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado, como a Mossos d’Esquadra, 
policías locales y demás fuerzas de seguridad.

El Instituto Nacional de Estadística apunta que la tasa de suicidios en España 
es de 8,31 por cada 100.000 habitantes, pero esta cifra aumenta considerablemente 
cuando hablamos de agentes de policía. En 2020 creció el número total de suicidios 
en este sector, 31 frente a los 29 que se dieron en 2019. En Policía Nacional o Guar-
dia Civil, por ejemplo, la tasa de suicidios en 2021 fue de 23,2 por cada 100.000 
agentes. En el año 2020, Cataluña fue la región de España que más víctimas morta-
les tuvo que lamentar, con un total de siete, entre los que había agentes de Mossos, 
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policías locales (de Terrassa, Hospitalet de Llobregat y Barcelona) y un guardia ci-
vil. Los suicidios entre los agentes de policía de las FFCCSE en España aumentaron 
más de un 50% durante el año 2021, una cifra a todas luces alarmante. Concreta-
mente, en el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, ya son lamentablemente muy numero-
sos y frecuentes los casos de suicidio en lo que llevamos de curso, lo que puede ya 
definirse como una emergencia a la que la Administración y los poderes públicos 
deben hacer frente sin dilación.

La falta de atención en la Generalitat frente a este fenómeno es especialmente 
sangrante. El grupo de trabajo para la prevención de suicidios en el Cuerpo de Mos-
sos d’Esquadra tuvo lugar por última vez en el año 2013, según denuncian los sin-
dicatos policiales. Las herramientas de las que disponen los agentes de Mossos en 
la actualidad son, por un lado, un teléfono disponible 24 horas para que los agentes 
puedan alertar de emergencias psicológicas en caso de muerte o autolesiones, y, por 
otro lado, la asistencia del gabinete psicológico de la Consejería de Interior.

Los acontecimientos han demostrado que su efecto no ha sido el esperado, y que, 
por desgracia, no han afectado a la espiral ascendente de suicidios en el Cuerpo. Por 
si fuera poco, el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña no ha implementado 
la instrucción en riesgos laborales para policías, que debería incluir formación es-
pecífica sobre la prevención de suicidio. Cabe recordar también que los agentes de 
Mossos que abatieron a los terroristas del 17-A solo tuvieron asistencia psicológica 
durante unas pocas sesiones, sin ningún tipo de seguimiento a lo largo del tiempo, 
e incluso su asistencia legal y psicológica tuvo que cubrirla la organización sindical 
a la que están afiliados, USPAC.

En la penúltima reunión del comité de seguridad y salud laboral, el pasado di-
ciembre, las organizaciones sindicales de agentes de Mossos d’Esquadra plantearon 
abordar la visibilidad del suicidio como vía para la prevención, así como incluir a los 
agentes en el grupo profesional de riesgo, por el tipo de trabajo que desempeñan. El 
plan de formación de riesgos laborales debería haberse puesto en marcha en febrero, 
como anunció el Comité de Seguridad y Salud Laboral en diciembre de 2021, pero 
a día de hoy sigue estancado.

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. Elaborar un Plan Integral para la Prevención del suicidio policial con 

especial atención a riesgos psicosociales, en aplicación de la Ley 31/1995 sobre Pre-
vención de Riesgos Laborales, mediante un estudio sobre los suicidios y otros tras-
tornos en agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Segundo. Implementar programas para la prevención del suicidio, adecuando los 
sistemas y protocolos de detección de señales y conductas suicidas.

Tercero. Aumentar la formación de riesgos laborales que se da en el Instituto 
de Seguridad Pública de Cataluña, haciendo especial hincapié en la prevención del 
suicidio.

Cuarto. Implementar un protocolo de emergencia para asistir tanto a familiares 
de las víctimas como a supervivientes de suicidios, y asegurar una atención psicoló-
gica adecuada y continuada en el tiempo para agentes que hayan sufrido situaciones 
traumáticas en el ejercicio de sus labores policiales.

Quinto. Instar a los gobiernos municipales de Cataluña a adaptar en sus respec-
tivos cuerpos de Policía Local un plan de prevención del suicidio policial, con la 
consiguiente dotación económica y de personal a tales efectos.

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

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Proposta de resolució sobre la supressió de la línia Acol del 
Departament d’Empresa i Treball
250-00736/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 68100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2022

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 Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución relativa a la supresión de la línea ACOL del 
Departamento de Empresa y Trabajo, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Empresa i Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En fecha 16 de septiembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Genera-

litat de Cataluña, la Orden EMT/176/2021, de 9 de septiembre, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa Trabajo 
y Formación (SOC - Trabajo y Formación).

Posteriormente en fecha 21 de febrero de 2022 se publicó la Resolución 
EMT/349/2022, de 15 de febrero, por la que se abre la convocatoria para el año 
2022 en relación con las actuaciones de la Línea ACOL del Programa Trabajo y 
Formación (ref. BDNS 610949).

De acuerdo con lo que dispone el artículo 6.1 de Resolución EMT/349/2022, de 
15 de febrero, el importe máximo destinado a la concesión de estas subvenciones 
para la convocatoria 2022 es de 8.000.000,00 euros del presupuesto del Servicio Pú-
blico de Empleo de Cataluña para el año 2022.

Dado que tal y como se establece en el mismo artículo 6.1.1 de la Resolución 
EMT/349/2022, de 15 de febrero, el importe convocado se puede ampliar mediante 
una resolución de la persona titular de la Dirección del Servicio Público de Empleo 
de Cataluña.

El SOC, a través de la resolución EMT/1306/2022, de 29 de abril, por la que se 
amplía el importe máximo previsto en la Resolución EMT/349/2022, de 15 de fe-
brero, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 en relación con las actua-
ciones de la Línea ACOL del Programa Trabajo y Formación, amplió el pasado 29 
de abril de 2022, en 11.000.000 euros el Programa ACOL, que queda establecido 
finalmente en un importe 19.000.000,00 euros.

Las entidades beneficiarias de estas ayudas son los ayuntamientos y consejos 
comarcales o, en su lugar, sus organismos autónomos, o las entidades con compe-
tencia en materia de políticas activas de empleo, desarrollo local y de promoción 
del empleo, dependientes o vinculadas a aquellas y las entidades sin ánimo de lucro 
legalmente constituidas y con centro de trabajo en Cataluña.

Las personas destinatarias son aquellas que, estando en una situación adminis-
trativa irregular, estén en disposición de obtener una autorización de residencia tem-
poral por circunstancias excepcionales de arraigo social y que cumplan los requisi-
tos específicos establecidos en la Resolución de convocatoria.

A través de este programa, el SOC subvenciona los contratos de trabajo de 12 
meses de duración a jornada completa. Asimismo, y con carácter opcional, se sub-
vencionan horas de acompañamiento a las entidades que las soliciten.

De esta manera, el programa ACOL ayuda a inmigrantes que entraron en España 
violentando la normativa nacional de extranjería, contribuye a amplificar el indesea-
ble «efecto llamada» que tanto contribuye a incrementar la invasión migratoria que 
sufre nuestra Nación y discrimina a aquellas personas con residencia legal en Espa-
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ña que también sufren la lacra del paro y que, para más inri, no se ven beneficiadas 
por ningún tipo de ayuda o acompañamiento público.

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. Impulsar de manera inmediata los cambios legislativos y presupuesta-

rios necesarios para dejar sin efecto el programa de ayudas públicas del Programa 
ACOL del Departamento de Empresa y Trabajo.

Segundo. Destinar los 19.000.000 euros con los que está actualmente dotado el 
programa ACOL para inmigrantes ilegales a reforzar las políticas de empleabilidad 
de las personas mayores de 45 años con residencia legal en España.

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

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’ús de les llengües a l’escola
300-00208/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68403 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.07.2022

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

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre l’ús de les llengües a l’escola, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21 de juliol de 2022, amb 
el text següent: 

– Sobre l’ús de les llengües a l’escola.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre l’aprovació del nou contracte programa 
de serveis socials
300-00209/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 68804 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.07.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’aprovació del nou contracte programa de 
serveis socials, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els pro-
pers dies 20 i 21 de juliol de 2022, amb el text següent: 
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– Sobre l’aprovació del nou contracte programa de serveis socials.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la paràlisi del primer curs polític de la 
catorzena legislatura
300-00210/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 68805 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.07.2022

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

tat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 
160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la pa-
ràlisi del primer curs polític de la legislatura, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21 de juliol de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la paràlisi del primer curs polític de la legislatura.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la política lingüística
300-00211/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 68807 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.07.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre l’impuls a la política lingüística, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21 de juliol, 
amb el text següent: 

– Sobre l’impuls a la política lingüística.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la despesa en ajuts i subvencions i en 
publicitat institucional als mitjans de comunicació
300-00212/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 68822 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.07.2022

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

de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre el gasto en ayudas, subven-
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ciones y publicidad institucional concedidas por la Generalidad de Cataluña a los 
medios de comunicación, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse 
los próximos días 20 y 21 de julio de 2022, con el siguiente texto: 

– Interpelación al Gobierno sobre el gasto en ayudas, subvenciones y publicidad 
institucional concedidas por la Generalidad de Cataluña a los medios de comuni-
cación.

Palacio del Parlamento, 14 de julio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Interpel·lació al Govern sobre les agressions a funcionaris de presons 
per part d’interns
300-00213/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 68824 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.07.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les agressions a funcionaris i fun-
cionàries de presons per part d’interns, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21 de juliol de 2022, amb el text següent: 

– Sobre les agressions a funcionaris i funcionàries de presons per part d’interns.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica
300-00214/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 68825 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.07.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica a Catalunya, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21 
de juliol de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la situació econòmica a Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica provocada per 
la crisi
300-00215/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 68826 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.07.2022

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 
del Reglament del Parlament, presenten la interpel·lació al Govern sobre la situació 
econòmica provocada per la crisi actual, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21 de juliol de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la situació econòmica provocada per la crisi actual.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges «Cas Pegasus: vulneracions dels drets 
a la intimitat, la defensa i d’altres drets»
360-00015/13

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al quart període de sessions
244-00009/13

ACORD

Mesa del Parlament, 12.07.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 12 de juliol de 2022, d’acord 
amb el que estableix l’article 83.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Porta-
veus ha aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries per al quart període de 
sessions (setembre - desembre 2022) següent:

Calendari de sessions plenàries per al quart període de sessions (*) 
(setembre - desembre 2022)  
tram. 244-00009/13

Setembre     1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11  Setmana 4

12 13 14 15 16 17 18  Setmana 2

19 20 21 22 23 24 25  Setmana 4

26 27 28 29 30  Setmana 3

Octubre         1 2 (Setmana 3)

3 4 5 6 7 8 9  Setmana 1

10 11 12 13 14 15 16  Setmana 2

17 18 19 20 21 22 23  Setmana 3

24 25 26 27 28 29 30  Setmana 4

31     (Setmana 2)

           

Novembre 1 2 3 4 5 6  Setmana 2

7 8 9 10 11 12 13  Setmana 1

14 15 16 17 18 19 20  Setmana 4

21 22 23 24 25 26 27  Setmana 3

28 29 30      (Setmana 2)

 

Desembre     1 2 3 4  Setmana 2 

5 6 7 8 9 10 11  Setmana 4 

12 13 14 15 16 17 18  Setmana 1 

19 20 21 22 23 24 25  Setmana 3 

26 27 28 29 30 31    Setmana 2 

 

Llegenda:   ple

x festiu
x tarda festiva

(*) S’integra en aquest calendari el nombre de la setmana en la que està prevista la celebració de sessions plenà-
ries i on s’inclouen els dies reservats per a les reunions de les Comissions, atès l’acord adoptat per la Mesa del 
Parlament i escoltada la Junta de Portaveus en la sessió tinguda el dia 8 de juny de 2021 (tram. 244-00004/13, 
BOPC 59, 15.06.2021).

A reserva de les modificacions que l’actuació del Parlament demani.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT

Reg. 67116 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.07.2022

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

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 74.1 i 76.4 del Reglament del Parla-
ment, comunica que el diputat Josep Rius i Alcaraz d’aquest grup parlamentari ha 
estat designat per a formar part de la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Educació
410-00007/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 67762 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.07.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comu-
nica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Educació
Alta: Judit Guàrdia i Torrents
Baixa: M. Assumpció Laïlla Jou

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

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

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 67117 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.07.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, co-
munica els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions 
parlamentàries: 
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Comissió: Comissió de Polítiques de Joventut
Alta: Judit Guàrdia i Torrents
Baixa: Anna Feliu Moragues

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de la Infància
411-00002/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 67118 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.07.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, co-
munica els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió de la Infància
Alta: Judit Guàrdia i Torrents
Baixa: Joaquim Jubert Montaperto

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

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

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67296 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.07.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, co-
munica que la diputada Judit Alcalá González ha estat designada membre de la Co-
missió d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església.

Així mateix, es comunica que la Sra. Judit Alcalá González ha estat designada 
pel GP PSC-Units per a ésser la portaveu de la Comissió d’Investigació sobre la Pe-
deràstia a l’Església.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de 
Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per 
part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru
407-00002/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67295 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.07.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, co-
munica que el diputat Jordi Terrades Santacreu ha estat designat membre de la Co-
missió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, Activistes, Pe-
riodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus 
i Candiru.

Així mateix, es comunica que el Sr. Jordi Terrades Santacreu ha estat designat 
pel GP PSC-Units per a ésser el portaveu de la Comissió d’Investigació sobre l’Es-
pionatge de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part 
del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per a la Protecció dels Animals
413-00004/13

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 67495 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.07.2022

A la Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica
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 
71.3 del Reglament del Parlament, comunica que el representant del Grup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar a l’Intergrup 
per a la Protecció dels Animals és el diputat Dani Cornellà Detrell.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 41/XIV, sobre la posada 
en marxa d’un pla de xoc per a reduir les llistes d’espera
290-00032/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66927 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament, 

12.07.2022

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 41/XIV, sobre la po-
sada en marxa d’un pla de xoc per a reduir les llistes d’espera (tram. 290-00032/13), 
us informo del següent:

El Servei Català de la Salut treballa des del darrer trimestre de 2020 amb l’ob-
jectiu de recuperar progressivament l’activitat ordinària, que en el cas de l’activitat 
especialitzada implica els tres àmbits (intervencions quirúrgiques, proves diagnòsti-
ques i consultes externes), tenint en compte alhora possibles rebrots i la protecció de 
la població vulnerable. Així, aquest objectiu es materialitza en dos plans de recupe-
ració: un primer Pla de recuperació de l’activitat i un Pla de recuperació de l’activitat 
diagnòstica. Aquests Plans funcionen en base a la fixació d’objectius que els centres 
han d’assolir per mitjà d’una sèrie d’incentius.

En aquest sentit, actualment ens trobem en la fase de consolidació del procés de 
recuperació del sistema de salut en l’escenari de superació de la pandèmia de la CO-
VID-19 i impuls de la transformació del sistema. D’una banda, s’està actuant en la 
recuperació de l’activitat endarrerida i de l’activitat diagnòstica i, d’altra banda, es 
continuarà treballant en l’enfortiment de l’atenció primària i comunitària. En aquest 
sentit, el pressupost del 2021-22 ja preveu una partida de 160 M€.

L’afectació més gran de la COVID en les llistes d’espera es va produir durant la 
primera onada de la pandèmia. Els centres sanitaris van haver d’alterar la programa-
ció durant els mesos de març, abril i maig del 2020 per centrar-se a donar cobertura 
als pacients que ingressaven. Tota l’activitat ajornable es va des programar per cen-
trar-se en la COVID-19, malgrat això tota l’activitat no demorable, la que no podia 
esperar s’ha prioritzat i no s’ha deixat de fer.

A finals de juny del 2020 es va reactivar l’activitat ordinària als centres i el se-
tembre d’aquell mateix any, la situació ja es va començar a estabilitzar. Així, durant 
el tercer trimestre 2020 es va realitzar el 95% de l’activitat quirúrgica que es feia el 
2019. I en l’actualitat les xifres de recuperació s’apropen al 100%.

El mes de febrer de 2022, comparativament amb l’any 2019, en els procediments 
no demorables (cirurgia oncològica, cirurgia cardíaca, toràcica i qualsevol cirurgia 
urgent) ens situem al 95%. Com a idees clau, en aquest sentit es destaca que s’ha 
recuperat el 93% de l’activitat cardíaca, un 99% en les neoplàsies i un 91% en cata-
ractes i pròtesis de melic i genoll.

Quant a intervencions quirúrgiques en general, s’han recuperat el 93%.
Per a les intervencions quirúrgiques per neoplàsia, en el total de l’any 2021 el 

temps d’espera mig de l’activitat realitzada és de 31 dies. El 86% de les interven-
cions quirúrgiques s’han fet dins de termini de garantia. En total, s’han dut a terme 
24.383 intervencions.

Per a la cirurgia cardíaca, el temps mig d’espera per activitat realitzada és de 41 
dies. El 83% de les intervencions s’han fet dins de termini de garantia. S’han fet un 
total de 2.185 intervencions.
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Així mateix, quant a l’activitat pendent de realitzar, cal assenyalar que el percen-
tatge de pacients en espera que estan dins de termini representa el 98% en les neo-
plàsies i el 99% en la cirurgia cardíaca.

Pel que fa als tres procediments garantits (cataractes, maluc i genoll), el temps 
mitjà d’espera de l’activitat realitzada és de 127 dies (la garantia és de 180 dies). El 
72% de les activitats quirúrgiques realitzades han estat dins del termini de garantia.

Les dades d’indicació i activitat de proves diagnòstiques el 2021 arriben gaire-
bé als nivells de 2019. Hi ha hagut un 4% de disminució tant pel que fa a l’activitat 
com a la demanda del 2021 respecte del mateix període del 2019. A més, el febrer 
de 2022 la demanda de proves diagnòstiques és un 5% superior al mes de febrer de 
2021 i pel que fa a l’activitat ha augmentat també un 9%.

Quant al termini de resolució, cal assenyalar que el temps mig d’espera de les 
proves preferents es troba per sota del termini de referència (30 dies) en la majoria 
de les Regions Sanitàries, mentre que en les proves ordinàries és inferior al termini 
de referència (90 dies) en totes les Regions Sanitàries.

En relació amb les consultes externes, la indicació de primeres visites arriba al 
84% el 2021 respecte del mateix període 2019, i al febrer de 2022 és un 8% més res-
pecte del febrer 2021. A més, l’activitat realitzada en consultes externes és del 85% 
el 2021 respecte del mateix període de 2019, sent la del febrer de 2022 un 10% su-
perior respecte del febrer de 2021.

Finalment, quant a donacions i transplantaments, val a dir que l’any 2021, tot i la 
greu afectació de la COVID-19, ens situa, amb 288 donants reals i 1.063 trasplanta-
ments, en el 5è millor any de la història en donació i el 4t en trasplantaments.

Pel que fa a la política de transparència de la Generalitat de Catalunya, en com-
pliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern, es reconeix a totes les persones el dret a accedir a la informació pública que 
l’administració elabora o que té al seu abast, amb l’objectiu que tinguin coneixement 
de la gestió que es fa dels recursos públics.

Les dades són eines valuoses, especialment si són obertes, perquè aquesta con-
dició implica que les persones no només poden consultar-les, sinó també tractar-les 
o reutilitzar-les de manera senzilla i còmoda. Així, el Departament i els seus òrgans 
canalitzen la informació que prové de diferents fonts, majoritàriament dels centres 
sanitaris (activitat, reclamacions, facturació, llistes d’espera, etc.), però també dels 
ciutadans (enquestes de salut o de satisfacció) i d’altres, l’exploten, l’analitzen i la 
posen a disposició dels gestors, professionals, investigadors i de la ciutadania per 
millorar el coneixement del sector salut i facilitar el retiment de comptes i la presa 
de decisions, mitjançant la transparència, l’avaluació i el benchmarking.

El Servei Català de la Salut (https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/trans-
parencia/) dona compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos 
públics que s’han posat al seu abast fent un exercici proactiu de transparència per 
tal de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves 
obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de manera que resulti comprensi-
ble per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que permetin un accés 
ampli i fàcil a les dades.

També en el marc del compliment d’aquestes obligacions i, concretament, per 
contribuir des de l’àmbit de salut amb la màxima eficàcia a aquesta política corpo-
rativa d’obertura de dades en el marc de l’Estratègia de dades obertes de la Genera-
litat de Catalunya i l’adhesió a la Carta Internacional de Dades Obertes aprovada per 
Acord GOV /154/2018, de 20 de desembre, es fa palesa la conveniència d’organitzar 
conjuntament, entre el Departament de Salut i el seu sector públic, l’exercici conjunt 
d’aquesta política, per tal de garantir la qualitat i la congruència de la informació 
publicada pel conjunt del sector públic de Salut. Per aquesta raó es crea la Comissió 
de Dades Obertes del Departament de Salut i del seu sector públic, mitjançant l’Or-
dre SLT/74/2019, de 15 d’abril.

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/transparencia/
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/transparencia/
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En aquest sentit, us informem que en el Canal Salut es publica la informació 
sobre totes les dades de salut que es disposen (https://canalsalut.gencat.cat/ca/siste-
ma-de-salut/dades-de-salut/), siguin o no en format obert, per a fer efectiu el principi 
de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta 
Llei. En aquest apartat es pot accedir al Catàleg de Dades Obertes de Salut i altres 
dades del sistema de Salut de Catalunya, ja siguin obertes o no i estructurades per 
àmbits temàtics, que l’administració sanitària posa a la disposició de la ciutadania 
des de diferents webs.

Barcelona, 29 de juny de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 226/XIV, sobre la construcció 
d’un edifici definitiu per a l’Institut de Santa Coloma de Gramenet 
i l’ampliació de l’oferta educativa d’aquest centre als estudis de 
batxillerat
290-00184/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67294 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2022

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 226/XIV, sobre 
la construcció d’un edifici definitiu per a l’Institut de Santa Coloma de Gramenet i 
l’ampliació de l’oferta educativa d’aquest centre als estudis de batxillerat (tram. 290-
00184/13), us informo del següent:

En primer lloc, en relació a l’establert a l’apartat b) sobre l’eliminació dels mò-
duls prefabricats de l’Institut de Santa Coloma de Gramenet, s’informa que el De-
partament d’Educació considera l’eliminació d’aquests mòduls com una actuació 
prioritària. Actualment s’està treballant conjuntament amb l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet per a què es posi a disposició del Departament d’Educació un 
solar adequat per a ús docent com a espai definitiu per l’actual IES Santa Coloma 
de Gramenet.

En segon lloc, en relació a les previsions de recursos i pressupostària de les lle-
tres c) i d) de per elaborar el projecte de construcció d’un edifici definitiu per a l’Ins-
titut de Santa Coloma de Gramenet, s’informa que tot i que el Departament d’Edu-
cació prioritza l’actuació de la nova construcció de l’Institut de Santa Coloma quan 
hi hagi disponibilitat pressupostària, cal que prèviament es disposi de la cessió del 
solar.

Per últim, sobre la comunicació recollida a la lletra e), s’informa que a les Taules 
de Planificació que manté el Departament d’Educació amb l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet ja es trasllada tota la informació actualitzada sobre el projecte 
de construcció de l’Institut de Santa Coloma.

Barcelona, 4 de juliol de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

https://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/dades-de-salut/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/dades-de-salut/
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Control del compliment de la Resolució 239/XIV, sobre l’ús de sulfat 
de coure a la xarxa de reg del delta de l’Ebre
290-00192/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67441 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2022

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 239/XIV, sobre 
l’ús de sulfat de coure a la xarxa de reg del delta de l’Ebre (tram. 290-00192/13), us 
informo del següent:

En relació amb l’apartat a), el sulfat de coure és una substància activa que pot 
ser comercialitzada com a producte fitosanitari (Registre gestionat pel Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación) i com a producte biocida (Registre gestionat pel 
Ministerio de Sanitad).

Per una banda, els sulfats de coure registrats com a producte fitosanitari tan sols 
estan autoritzats per lluitar contra les plagues de fongs i bacteris que ataquen els 
cultius. No es poden utilitzar fora d’aquest àmbit. Per altra banda, els sulfats de cou-
re registrats com a biocides, consultat el registre oficial corresponent, tan sols estan 
autoritzats com a desinfectants, bactericides i algicides per al tractament d’aigua 
de piscines, estanys artificials, aquaris, i no es poden aplicar fora d’aquests àmbits.

Cal tenir en compte que aquests productes a base de coure tenen la frase de risc 
següent:

– H410 Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes duradors.
Pel que fa a l’apartat b), properament es preveu encarregar un estudi a l’Institut 

de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per cercar quina solució es pot 
trobar per a la reducció o eliminació de les algues a les xarxes de reg.

Barcelona, 6 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Resolució 241/XIV, sobre l’espai 
geològic de Mont-roig i els encavalcaments de Biure
290-00194/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 68101 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2022

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 241/XIV, sobre 
l’espai geològic de Mont-roig i els encavalcaments de Biure (tram. 290-00194/13), 
us informo del següent:

En aquests moments, i d’acord amb el que preveu l’Estratègia del patrimoni na-
tural i la biodiversitat de Catalunya 2030 (ESNATURA), els esforços en matèria de 
patrimoni geològic se centren en la millora de la informació disponible: en l’actua-
lització de l’Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya (IEIGC) i en la diag-
nosi de l’estat de conservació i els requeriments d’actuació per a la seva preservació i 
ús públic. Pel que fa a la col·laboració amb els espais geològics amb òrgan de gestió, 
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s’estan concentrant els esforços en els dos geoparcs globals de la UNESCO existents 
a Catalunya i en els espais naturals protegits.

Per altra banda, tenint en compte que a la normativa vigent a Catalunya no exis-
teixen figures legals pròpies del patrimoni geològic, ESNATURA també preveu 
desenvolupar una normativa específica per garantir la preservació del patrimoni ge-
ològic més rellevant de Catalunya. Aquesta reglamentació ha de servir per atorgar 
un valor normatiu a l’IEIGC i per articular una forma de coordinació entre les po-
lítiques de conservació del patrimoni natural amb la figura dels geoparcs. Aquesta 
articulació es pot entendre també extensible a altres espais geològics amb òrgan de 
gestió com podrien ser els parcs geològics. Cal recordar que el parc geològic és una 
figura per a la conservació i ús públic del patrimoni geològic no desenvolupada a 
la legislació, però existent a la pràctica en diversos territoris a Catalunya i l’Estat 
espanyol.

En resum, l’actualització de la informació i l’avenç en el desenvolupament nor-
matiu en matèria de patrimoni geològic permetran tenir una visió global de país i 
establir les prioritats a l’hora d’assignar els recursos humans i econòmics per a cada 
espai. En aquest sentit, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, a través de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, con-
sidera la proposta de parc geològic com una iniciativa rellevant i necessària en l’àm-
bit català. De fet, l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya ja 
esmenta la necessitat d’ordenar i protegir el patrimoni geològic de Catalunya. Així, 
en aquests moments s’han obert vies de col·laboració amb l’objectiu de poder treba-
llar millor en la planificació i gestió dels espais naturals protegits de Catalunya, tant 
amb un reforç de personal com impulsant el desenvolupament de projectes conjunts 
amb les diputacions de Girona, Tarragona i Barcelona.

Per tot això es proposarà, en el marc del conveni específic amb la Diputació de 
Girona, la tramitació per a la declaració del paratge geològic de Biure, tot esperant 
que se’n pugui acceptar la seva inclusió.

Barcelona, 8 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Resolució 242/XIV, sobre l’assistència 
lletrada a les víctimes de violència de gènere
290-00200/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66936 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2022

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 242/XIV, sobre 
l’assistència lletrada a les víctimes de violència de gènere (número de tramitació 
290-00200/13), us informo del següent:

La Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista, a l’article 17 va afegir quatre nous 
apartats a l’article 31 de la Llei 5/2008. Concretament l’article 31.6 de la Llei 5/2008 
estableix el següent:

Quan una dona acudeixi a una comissaria per a presentar una denúncia com a 
conseqüència d’haver viscut qualsevol de les manifestacions de la violència masclis-
ta, els agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra han de requerir al 
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col·legi d’advocats la presència d’un lletrat per a garantir l’assistència lletrada des 
del moment inicial de la denúncia.

Aquest canvi normatiu va tenir un impacte tant en l’operativa policial com en la 
dels col·legis d’advocats del territori que han de prestar assistència lletrada imme-
diata a les víctimes de violència masclista. En el seu moment, la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) i el Consell de l’Advocacia de Catalunya 
(CICAC) van consensuar una implantació progressiva dels canvis introduïts per la 
Llei 17/2020 esmentada. Aquesta implantació progressiva es va dur a terme de la 
forma següent: a partir del dia 1 de juliol de 2021, l’obligatorietat d’assistència lle-
trada a què fa referència l’article 31.6 de la Llei 5/2008 s’aplicava únicament respec-
te de víctimes de violència de gènere i, a partir de l’1 de setembre de 2021, es feia 
extensiva a les tipologies delictives següents: violència domèstica, quan l’exerceix 
un home sobre una dona (amb convivència i sense), a qualsevol il·lícit penal contra 
la llibertat i la indemnitat sexual, la mutilació genital femenina, el matrimoni forçat, 
el tràfic d’éssers humans (tràfic i explotació sexual) i respecte de qualsevol dona que 
manifestés haver estat víctima d’un fet delictiu pel fet de ser dona.

Per altra banda, el CICAC, al «Protocol dels col·legis de l’advocacia de Catalu-
nya per a l’assistència immediata a les víctimes de violència masclista», va establir, 
a l’apartat III relacionat amb la prestació del servei, que el servei d’assistència lle-
trada s’hagués de prestar de forma personal i presencial de manera immediata, en-
tenent per immediatesa el temps raonable en què el lletrat es pugui desplaçar a la 
comissaria o al jutjat, i que no hauria d’excedir d’una hora. Aquest apartat també 
estableix que si les circumstàncies ho requereixen, la comissaria o el jutjat facilitarà 
un primer contacte telemàtic reservat entre lletrat/da i víctima per rebre un primer 
assessorament i instruccions sobre la forma de procedir mentre el lletrat es desplaça 
a comissaria o seu judicial.

Com a resultat del procés d’adaptació als canvis normatius, l’operativa policial 
és la següent:

– Quan una dona manifesta la seva voluntat de denunciar, es sol·licita de forma 
immediata i obligatòria l’assistència lletrada del torn de guàrdia per assistir víctimes 
de violència masclista, per assessorar, assistir i defensar la víctima.

– La sol·licitud d’assistència lletrada es fa al més aviat possible per minimitzar el 
temps d’espera de la dona.

– Si les circumstàncies ho requereixen, es facilita un primer contacte reservat 
telefònic o telemàtic entre la víctima i el lletrat/a, però aquest primer contacte no 
substitueix l’assistència lletrada presencial durant la declaració.

La implementació dels canvis normatius per part dels diferents actors implicats 
permet ampliar els mecanismes per a una assistència lletrada més àgil, ràpida i ga-
rantista per a les víctimes de violència masclista, en combinar els mitjans telemà-
tics amb l’assistència presencial a la víctima, d’acord amb el que estableix la norma.

Barcelona, 1 de juliol de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 34/XIV, sobre la T-Mobilitat
390-00034/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 67447 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament, 

12.07.2022

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 als apartats a) i d) a la Moció 34/XIV, sobre la 
T-Mobilitat (tram. 390-00034/13), us informo del següent:

Pel que fa l’apartat a), es preveu que l’estudi es pugui remetre al Parlament aquest 
mes de juliol.

Sobre l’apartat d), us trameto, annexa, una proposta inicial del nou model tarifari 
a treballar i acabar de definir en el marc dels consorcis de transport públic i organis-
mes de governança del transport públic.

Barcelona, 6 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Control del compliment de la Moció 87/XIV, sobre les mesures per a 
incorporar les dones vulnerables al mercat de treball
390-00087/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 66931 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament, 

12.07.2022

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 87/XIV, sobre les mesures per a 
incorporar les dones vulnerables al mercat de treball (tram. 390-00087/13), us in-
formo del següent:

En relació amb els punt 1.a) i 1.b), i d’acord amb la cartera de Serveis del SOC, 
aquest disposa d’un Servei d’Orientació Professional que valora l’ocupabilitat de 
les persones que inicien els processos de col·locació o d’inserció. També integra 
els serveis i els programes personalitzats d’informació, acompanyament, motiva-
ció i assessorament que, d’acord amb les circumstàncies personals i professionals 
de cada persona usuària, li permeten conèixer les seves capacitats, interessos i 
perfil ocupacional. A més, aquesta orientació ajuda a gestionar l’itinerari de qua-
lificació en la recerca d’ocupació o bé en la posada en marxa d’iniciatives empre-
sarials.

En relació amb el punt 1.c), el SOC ofereix orientació professional, formació per 
a l’ocupació i programes que combinen formació i contractació laboral per a les do-
nes amb situació de vulnerabilitat. Aquesta activitat es desenvolupa tant a través de 
les oficines de Treball del SOC com dels centres de formació propis, així com també 
a través de les entitats col·laboradores del sistema d’ocupació de Catalunya.

En relació amb el punt 1.d), les entitats de titularitat pública o privada que vul-
guin impartir accions de formació professional per a l’ocupació, autoritzades pel 
SOC, han d’estar donades d’alta al Registre d’entitats de formació professional, i 
han d’estar inscrites i/o acreditades en alguna de les especialitats formatives in-
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closes al Catàleg d’especialitats formatives del SOC. Els requisits mínims per ins-
criure’s, o bé acreditar-se en una especialitat formativa. s’especifiquen al programa 
formatiu de referència o al Reial decret que el regula si es tracta d’una especialitat 
corresponent a un certificat de professionalitat. Les entitats es poden acreditar o 
inscriure en modalitat presencial o modalitat de teleformació. La modalitat de te-
leformació es realitza mitjançant les tecnologies de la informació i comunicació 
(TIC) per possibilitar la interactivitat d’alumnes, tutors-formadors i recursos situats 
en diferent lloc.

En relació amb el punt 1.e), es pot trobar el cercador d’entitats i centres de for-
mació del SOC a l’enllaç https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Formacio-i-qualifica-
cio/cercador-centres/. Aquest cercador permet buscar l’àmbit professional (família i 
àrea professional), l’especialitat formativa, l’àmbit ocupacional, les entitats i centres 
inscrits o acreditats al Registre d’entitats de formació del SOC, i també fer la cerca 
per la ubicació del centre (municipi, comarca, codi postal, etc.).

En relació amb el punt 1.f), el Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació 
(PDPO) 2021-2022 es va aprovar per part del Consell de Direcció del SOC, on es 
prioritzen, entre d’altres aspectes, els sectors estratègics principals per Catalunya, 
tant aquells que es poden agrupar entre sectors tradicionals al territori com els sec-
tors d’oportunitat que fomenten un canvi de model productiu.

En relació amb el punt 1.h), l’Institut Nacional de les qualificacions del Ministeri 
d’Educació i Formació professional és el responsable de definir, elaborar i mantenir 
actualitzat el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

En relació amb el punt 1.i), a l’enllaç https://treball.gencat.cat/ca/ambits/inser-
cio-laboral-rmi-i-discapacitat/empreses-insercio/registre_administratiu_empreses_
insercio/ es poden consultar les empreses que formen part del registre administratiu 
d’empreses d’inserció de Catalunya, l’objecte social de les quals té com a finalitat 
primordial la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d’exclusió 
social dintre dels col·lectius establerts per la normativa.

En relació amb els punts 1.j) i 1.k), el finançament de les accions de formació 
professional per a l’ocupació estan condicionades per la Conferencia Sectorial del 
Sistema de Qualificacions i Formació Professional per a l’Ocupació.

En relació amb els punts 2 i 3, el SOC a través de les subvencions amb concur-
rència competitiva ja disposa d’una xarxa d’entitats col·laboradores, que formen part 
del sistema d’ocupació de Catalunya, i que realitzen orientació i acompanyament, 
formació i, també, experiència laboral, adreçada a persones inscrites en el SOC com 
a demandants d’ocupació.

En relació amb el punt 4, des del SOC es col·labora amb la Xarxa Òmnia per 
derivar persones per a la realització d’accions formatives. Els punts Òmnia oferei-
xen cursos i tallers formatius específics a la ciutadania (incloent les dones en situa-
ció vulnerable) per a la millora de l’ocupabilitat (com l’elaboració de CV, la carta de 
presentació, millora de les habilitats personals en la cerca de feina) així com altres 
cursos i tallers per rebre formació en noves tecnologies, entenent que poden facilitar 
la incorporació al món del treball, com ara cursos d’iniciació a la informàtica, inter-
net segura o impressió 3D, entre altres.

A més, el SOC té un Programa de Treball i Formació - Línia ACOL a través 
del qual s’ofereixen subvencions destinades a un dels col·lectius de persones més 
desprotegits i, per tant, amb més risc d’exclusió social: les persones migrades en 
situació administrativa irregular que complexin els requisits per obtenir una auto-
rització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social 
i puguin subscriure un contracte de treball, contribuint d’aquesta manera a la seva 
inserció sociolaboral. Es subvencionen els contractes de treball de 12 mesos de du-
rada a jornada completa. Així mateix, i amb caràcter opcional, se subvencionen ho-
res d’acompanyament a les entitats que les sol·licitin. Aquestes hores són per donar 
suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l’execució del programa i, 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Formacio-i-qualificacio/cercador-centres/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Formacio-i-qualificacio/cercador-centres/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/insercio-laboral-rmi-i-discapacitat/empreses-insercio/registre_administratiu_empreses_insercio/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/insercio-laboral-rmi-i-discapacitat/empreses-insercio/registre_administratiu_empreses_insercio/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/insercio-laboral-rmi-i-discapacitat/empreses-insercio/registre_administratiu_empreses_insercio/


BOPC 361
18 de juliol de 2022

4.50.02. Compliment de mocions 65 

d’aquesta manera, facilitar una millor adaptació al lloc de treball i un reforç com-
petencial.

En relació amb el punt 5, aquesta activitat ja es fa de forma habitual per part del SOC.

Barcelona, 1 de juliol de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Control del compliment de la Moció 123/XIV, sobre les polítiques 
de reducció d’emissions i de transició ecològica
390-00123/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022

Control del compliment de la Moció 124/XIV, sobre l’ordenació 
territorial necessària per a garantir la sobirania alimentària
390-00124/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022

Control del compliment de la Moció 125/XIV, sobre l’impuls de les 
polítiques del Govern amb relació a les persones desaparegudes 
sense causa aparent
390-00125/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022

Control del compliment de la Moció 126/XIV, sobre la contractació 
pública
390-00126/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022
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Control del compliment de la Moció 127/XIV, sobre les balances 
fiscals i el dèficit d’inversions
390-00127/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022

Control del compliment de la Moció 128/XIV, sobre els jutjats de pau 
com a garants del servei de justícia de proximitat
390-00128/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022

Control del compliment de la Moció 129/XIV, sobre la desinversió 
crònica de l’Estat a Catalunya
390-00129/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2022

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller de Salut sobre les condicions i el pagament del 
contracte de subministrament de mascaretes signat el 2020 entre 
Basic Devices i l’Institut Català de la Salut
354-00132/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Joan Garriga Doménech, juntament amb dos altres 
diputats del GP VOX (reg. 67436).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 13.07.2022.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director general de Cooperació 
al Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació perquè informi sobre el Pla anual de 
cooperació al desenvolupament per al 2022
356-00777/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 67114).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 13.07.2022.

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Torra i Pla, expresident 
de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre les condicions i el pagament del contracte de 
subministrament de mascaretes signat el 2020 entre Basic Devices 
i l’Institut Català de la Salut
356-00778/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP VOX (reg. 67437).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.07.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Alba Vergés i Bosch, exconsellera 
de Salut, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les condicions i el pagament del contracte de subministrament 
de mascaretes signat el 2020 entre Basic Devices i l’Institut Català 
de la Salut
356-00779/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP VOX (reg. 67438).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.07.2022.

Sol·licitud de compareixença de Gemma Craywinckel Martí, 
directora del Servei Català de la Salut, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les condicions i el pagament 
del contracte de subministrament de mascaretes signat el 2020 entre 
Basic Devices i l’Institut Català de la Salut
356-00780/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP VOX (reg. 67439).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.07.2022.
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Sol·licitud de compareixença de Roger Parellada, director de Basic 
Devices, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les condicions i el pagament del contracte de subministrament 
de mascaretes signat el 2020 entre Basic Devices i l’Institut Català 
de la Salut
356-00781/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP VOX (reg. 67440).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.07.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agrupació 
d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la situació 
d’aquestes entitats i llurs demandes i propostes de millora
356-00790/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 67763).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.07.2022.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 36

CONVOCADA PER AL 20 DE JULIOL DE 2022

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 20 de juliol de 2022, a les 9.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Homenatge en memòria de l’exdiputat Antoni Dalmau i Ribalta. Tram. 401-

00021/13. Junta de Portaveus. Substanciació.
2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades a les 9.10 aprox.).
3. Decret llei 10/2022, del 5 de juliol, de modificació del Decret llei 4/2018, del 

17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei d’abastament d’aigua 
a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat 
de titularitat de la Generalitat i es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat. 
Tram. 203-00027/13. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o 
derogació del decret llei.

4. Decret llei 9/2022, del 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de lloguer 
de vehicles amb conductor. Tram. 203-00026/13. Govern de la Generalitat. Debat i 
votació sobre la validació o derogació del decret llei.

5. Decret llei 8/2022, del 12 de juliol, pel qual s’autoritza el Govern a prestar un 
aval a Circuits de Catalunya, SL, i un contraaval davant l’entitat financera garant, 
relatiu al contracte de promoció de cursa amb Formula One World Championship 
Limited (FOWC), per garantir el pagament dels drets contractuals per a l’organit-
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zació del Gran Premi Fórmula 1 dels anys 2023 al 2026. Tram. 203-00028/13. Go-
vern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

6. Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, relativa a les indem-
nitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills. 
Tram. 202-00027/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat de 
totalitat (text presentat: BOPC 178, 19)

7. Designació dels diputats que han de defensar davant el Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en 
risc d’exclusió financera i de garantia en l’accés als serveis bancaris. Tram. 271-
00001/13. Ple del Parlament. Designació dels diputats.

8. Interpel·lació al Govern sobre la despesa en ajuts i subvencions i en publicitat 
institucional als mitjans de comunicació. Tram. 300-00212/13. Grup Parlamentari 
de VOX en Cataluña. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica. Tram. 300-00214/13. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica provocada per la crisi. 
Tram. 300-00215/13. Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la paràlisi del primer curs polític de la catorze-
na legislatura. Tram. 300-00210/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’ús de les llengües a l’escola. Tram. 300-
00208/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la política lingüística. Tram. 300-
00211/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre les agressions a funcionaris de presons per part 
d’interns. Tram. 300-00213/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre l’aprovació del nou contracte programa de ser-
veis socials. Tram. 300-00209/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Subs-
tanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques digitals. 
Tram. 302-00177/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia de futur per 
a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran. Tram. 302-00179/13. Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els col·lapses de l’auto-
pista AP-7. Tram. 302-00180/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació d’un fons de 
transició nuclear just amb els territoris propers a Ascó i a Vandellòs. Tram. 302-
00178/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció del medi li-
toral. Tram. 302-00184/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació política inter-
nacional i el dret a l’autodeterminació. Tram. 302-00181/13. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la repres-
sió en l’independentisme i en els estàndards democràtics de l’Estat espanyol. Tram. 
302-00182/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació.
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23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a fre-
nar l’ocupació il·legal d’habitatges. Tram. 302-00183/13. Grup Parlamentari de VOX 
en Cataluña. Debat i votació.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2022
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 3955/2022, interposat per més de 
cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés dels 
Diputats contra la Llei del Parlament de Catalunya 1/2022, del 3 de 
març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
381-00009/13

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 68209 / Provisió del president del TC de l’11.07.22

Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2022.
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