
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de canvi d’adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Bi-
osca i Torà
202-00048/13
Presentació: GP PSC-Units 5

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la difusió en programes de ràdio i televisió de campa-
nyes sobre persones desaparegudes
250-00643/13
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre el projecte d’estabilització del litoral del Maresme
250-00715/13
Presentació: GP CUP-NCG 12

Proposta de resolució sobre el refugi antiaeri del subsòl de l’Institut Pau Vila, de 
Sabadell
250-00716/13
Presentació: GP PSC-Units 15

Proposta de resolució sobre la regulació d’una nova normativa per a una major in-
versió en les cures pal·liatives
250-00717/13
Presentació: GP VOX 16

Proposta de resolució sobre la modificació del Pla director urbanístic de l’actuació 
urbanística urgent de Santa Maria de Gallecs
250-00718/13
Presentació: GP ECP 18

Proposta de resolució sobre els serveis d’acompanyament per a la segona oportunitat
250-00719/13
Presentació: GP PSC-Units 20

Proposta de resolució sobre la regulació de l’ús de pistoles de gas pebre
250-00720/13
Presentació: GP PSC-Units 21

Proposta de resolució sobre la regulació de l’ús de dispositius conductors d’energia
250-00721/13
Presentació: GP PSC-Units 22

Proposta de resolució sobre la creació d’una campanya en contra de la prostitució
250-00722/13
Presentació: GP PSC-Units 23

Proposta de resolució sobre la millora de la qualitat del subministrament d’aigua de 
la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues
250-00723/13
Presentació: GP JxCat 24

BUTLLETÍ OFICIAL 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XIV* legislatura · tercer període · número 355 · dilluns 11 de juliol de 2022

Dos fascicles, fascicle primer * Denominació que adopta la legislatura actual a partir del 4 de juny de 2021, en compliment de la Resolució 9/XIII 
del Parlament de Catalunya, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021).



BOPC 355
11 de juliol de 2022

Taula de contingut 2

Proposta de resolució sobre l’impacte directe al territori dels ingressos provinents 
de l’impost a les centrals nuclears
250-00724/13
Presentació: GP PSC-Units 25

Proposta de resolució sobre el garantiment d’una bona connexió de telefonia mòbil 
i d’internet a Benifallet
250-00725/13
Presentació: GP PSC-Units 26

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de promoció de l’enoturisme
250-00726/13
Presentació: GP VOX 28

Proposta de resolució sobre el tancament de l’Institut Català Internacional per la Pau
250-00727/13
Presentació: GP VOX 32

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de garantir la se-
guretat ciutadana
302-00168/13
Esmenes transaccionals presentades 33

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les persones que 
exerceixen el treball sexual
302-00169/13
Esmenes transaccionals presentades 34

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs 2022-2023 en 
el servei públic d’educació
302-00171/13
Esmenes transaccionals presentades 35

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre infraestructures
302-00172/13
Esmenes transaccionals presentades 35

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació del curs esco-
lar 2022-2023
302-00173/13
Esmenes transaccionals presentades 36

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les polítiques LGBTI
302-00174/13
Esmenes transaccionals presentades 37

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del curs escolar 
2021-2022
302-00176/13
Esmenes transaccionals presentades 38

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
Presentació: síndic de Greuges 39

4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 198/XIV, sobre la variant de la carretera 
C-59 a Sant Feliu de Codines
290-00161/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  40



BOPC 355
11 de juliol de 2022

Taula de contingut 3

Control del compliment de la Resolució 243/XIV, sobre una major transparència i 
retiment de comptes de les actuacions policials
290-00201/13
Sol·licitud de pròrroga 40
Pròrroga del termini per a retre comptes 41

Control del compliment de la Resolució 260/XIV, sobre les oliveres i els oliverars 
monumentals
290-00213/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 284/XIV, relativa a l’Informe de fiscalitza-
ció 15/2021, sobre l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, corresponent a 
l’exercici del 2017
290-00235/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  42

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 44/XIV, sobre les polítiques previstes per a 
afrontar les conseqüències del canvi climàtic i la crisi energètica
390-00044/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 43

Control del compliment de la Moció 73/XIV, sobre la gestió dels residus
390-00073/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 44

Control del compliment de la Moció 74/XIV, sobre el cànon de residus
390-00074/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 45

Control del compliment de la Moció 86/XIV, sobre les places residencials i de cen-
tres de dia
390-00086/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 46

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre les presumptes irregularitats en l’adjudicació d’un contracte de com-
pra de material sanitari a l’empresa Basic Devices arran de la pandèmia de covid
361-00018/13
Sol·licitud 48

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’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les mesures de regulació del trànsit previstes per a solucionar els problemes 
derivats de l’eliminació dels peatges a l’autopista AP-7
354-00130/13
Sol·licitud i tramitació 48

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

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya da-
vant la Comissió d’Interior perquè informi i exposi el seu parer sobre la presumpta 
ingerència del Departament de Seguretat Nacional per a captar un jove perquè s’in-
filtrés en organitzacions polítiques juvenils
356-00762/13
Sol·licitud 49

Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre les mesures de regulació del trànsit previstes 
per a solucionar els problemes derivats de l’eliminació dels peatges a l’autopista AP-7
356-00763/13
Sol·licitud 49



BOPC 355
11 de juliol de 2022

Taula de contingut 4

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’àrea de trànsit de Comissions 
Obreres davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació de la Divisió 
de Trànsit dels Mossos d’Esquadra i l’augment de la sinistralitat
356-00772/13
Sol·licitud 49

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el nivell d’execució 
dels fons Pròxima Generació fins al juny de 2022
356-00773/13
Sol·licitud 49

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Matèries Secretes i 
Reservades sobre l’aplicació i l’ús de les despeses reservades en els termes de la 
Llei 28/2001, de regulació dels crèdits destinats a despeses reservades de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, el primer semestre del 2022
355-00065/13
Substanciació 50

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe d’orientacions pressupostàries relatiu al 2022 i el 2023
334-00057/13
Presentació: Conseller, del Departament d’Economia i Hisenda 50

Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2022
334-00058/13
Presentació: Govern de la Generalitat 51

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la Generalitat en data 
del 31 de març de 2022
334-00059/13
Presentació: Conseller, del Departament d’Economia i Hisenda 52

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la Gene-
ralitat en data del 31 de març de 2022
334-00060/13
Presentació: Conseller, del Departament d’Economia i Hisenda 52

Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en data del 31 de 
març de 2022
334-00061/13
Presentació: Conseller, del Departament d’Economia i Hisenda 53

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de tre-
ball d’uixer majordom o uixera majordoma adscrit a l’Àrea de Serveis Generals del 
Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya
500-00006/13
Convocatòria 53

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 355
11 de juliol de 2022

3.01.02. Proposicions de llei 5 

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

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 66072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
111.b i 138.2 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent i 
sol·liciten que es tramiti pel procediment de lectura única: 

Proposició de llei de canvi d’adscripció comarcal i veguerial dels 
municipis de Biosca i Torà

Exposició de motius

I
L’any 1774 es va crear la primera demarcació civil de Solsona, es tractava de 

l’ofici d’hipoteques, antecedent del registre de la propietat. Llavors com ara, les vi-
les de Torà i Biosca van ser adscrites a la demarcació de Solsona i no pas a la de 
Cervera. Les antigues jurisdiccions de l’Aguda, Cellers, Claret, Fontanet, Llanera i 
Vallferosa, que actualment formen part del municipi de Torà, i l’antiga jurisdicció 
de Lloberola, que actualment forma part del municipi de Biosca, també van ser ads-
crites a Solsona.

Des de 1834, amb la instauració definitiva dels districtes judicials, els municipis 
de Biosca i Torà pertanyen i sempre han pertangut a la demarcació del Jutjat de Sol-
sona, i no pas al de Cervera. Els Ajuntaments de Biosca i Torà no van voler canviar 
aquesta situació en la darrera modificació de la planta judicial (1988), tot i que, en 
general, els partits judicials van aproximar els seus límits a les actuals comarques.

El 1932, durant els treballs de la Ponència de la Divisió Territorial de Catalunya, 
també es va plantejar la hipòtesi d’unió de Biosca i Torà a Solsona. El 20 de juny de 
1932, en resposta al president de la Ponència, l’Ajuntament de Solsona afirmava que 
la comarca natural de Solsona comprenia tot el partit judicial i altres pobles com 
Montmajor i Cardona.

Es pot comprovar com l’adscripció dels municipis de Biosca i Torà al Solsonès o 
a la Segarra va ser objecte de discussió, fins l’últim moment, per la Ponència de la 
Generalitat. Així ho certifica la carta adreçada pel secretari administratiu de la Po-
nència, Artur Dasca i Sumpsi, al ponent manresà Antoni Esteve i Subirana, el 31 de 
desembre de 1932: «El Sr. Pau Vila em pregunta el perquè Biosca i Torà en els pro-
jectes anteriors anaven fora del Solsonès i ara en el definitiu i últimament aprovat hi 
van inclosos. Com sigui que jo no recordo el motiu pel qual es va fer aquest canvi us 
prego també que m’ho vulgueu contestar».

No obstant això, en el projecte definitiu de la Ponència, els municipis de Biosca i 
Torà van tornar a ser adscrits a la comarca de la Segarra, mentre que el municipi de 
Llanera va ser adscrit a la comarca del Solsonès. L’antic municipi de Llanera repre-
senta més del 80% de la superfície de l’actual terme municipal de Torà.

El 1936, la divisió comarcal i veguerial feta per la Ponència es va publicar i posar 
en vigor mitjançant decrets del Govern de la Generalitat, tot i que en la pràctica va 
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tenir poca aplicació degut a la Guerra Civil (1936-1939) i després van ser derogats 
per la normativa franquista que només reconeixia el partit judicial i la província 
com a ens supramunicipals.

L’any 1969, mitjançant el Decret 3297/1968, de 26 de desembre, es va produir la 
incorporació voluntària del municipi de Llanera al municipi de Torà.

El 1987, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’Or-
ganització Comarcal de Catalunya que recollia la mateixa divisió comarcal dels de-
crets de 1936, pel que els municipis de Biosca i Torà, que en aquell moment ja inclo-
ïa també el de Llanera, figuraven adscrits a la comarca de la Segarra. Aquesta Llei 
contemplava la consulta prèvia a tots els municipis de Catalunya.

El setembre de 1987, el plenaris de Biosca i Torà van acceptar la integració del 
seus municipis a la comarca de la Segarra. En el cas de Torà, el resultat de la votació 
fou de 5 vots a favor i 4 en contra i els regidors que van votar en contra van defensar 
la integració a la comarca del Solsonès.

El gener de 1988 es van constituir els Consells Comarcals de Catalunya i des de 
llavors el Consell Comarcal de la Segarra quasi sempre ha comptat amb un conse-
ller o consellera comarcal, en representació de cadascun dels municipis de Biosca i 
Torà, que habitualment també han format part de l’equip de govern comarcal.

No obstant això, durant tots aquests anys, els municipis de Biosca i Torà no s’han 
acabat d’integrar plenament a la comarca de la Segarra, com ho prova el fet de què 
encara avui bastants serveis públics els hi són prestats des de fora d’aquesta comarca.

II
Els municipis de Biosca i Torà mantenen la seva pertinença al partit judicial de 

Solsona, al Registre de la Propietat de Solsona i a l’Oficina de Gestió i Recaptació 
de Tributs Locals de Solsona. Els vots emesos pels electors de Biosca i Torà en les 
eleccions municipals contribueixen a l’elecció del diputat o diputada de la Diputació 
de Lleida que correspon al partit judicial de Solsona.

El municipi de Biosca forma part de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua 
del Solsonès que presta el servei d’aigua potable, en alta i baixa, a tot el municipi. 
Aquesta Mancomunitat també presta el servei d’aigua potable a diverses masies de 
la part nord del municipi de Torà des de 1985. La xarxa d’abastament d’aigua en alta 
del Consell Comarcal de la Segarra mai no ha arribat als municipis de Biosca i Torà.

Els municipis de Biosca i Torà formen part de l’Àrea Bàsica de Salut 088 Calaf 
amb Centre d’Assistència Primària (CAP) a Calaf i de la Regió Sanitària RS14 Ca-
talunya Central amb hospitals més propers a Igualada i Manresa. Les masies de la 
part nord del municipi de Torà formen part de l’Àrea Bàsica de Salut 236 Solsonès 
amb seu a Solsona i que també pertany a la Regió Sanitària RS14 Catalunya Central.

Els municipis de Biosca i Torà no han format mai part de l’Àrea Bàsica de Salut 
106 Cervera que pertany a la Regió Sanitària RS16 Lleida.

Els Ajuntaments de Biosca i Torà no han volgut formar part de l’Àrea Bàsica de 
Salut Guissona - La Segarra, creada recentment mitjançant l’Ordre SLT/131/2022, 
de 2 de juny, adscrita a la Regió Sanitària RS16 Lleida.

Per altra banda, els municipis de Biosca i Torà tenen reconeguda la seva condició 
de municipis de muntanya pel que les seves necessitats poden trobar millor acolli-
da en una comarca de muntanya com el Solsonès que a la Segarra que no gaudeix 
d’aquest reconeixement.

El patrimoni arqueològic, arquitectònic, natural i paisatgístic de la major part 
dels termes municipals de Biosca i Torà s’assembla més al de la comarca del Sol-
sonès que al de la Segarra. El poblament dispers en masies també és més propi del 
Solsonès que no pas de la Segarra.

El municipi de Biosca de la comarca de la Segarra presenta continuïtat territorial 
amb els municipis de Pinell de Solsonès i Llobera de la comarca del Solsonès. El 
municipi de Torà de la comarca de la Segarra presenta continuïtat territorial amb els 
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municipis de Llobera, Pinós i La Molsosa de la comarca del Solsonès. Els municipis 
de Biosca i Torà també presenten continuïtat territorial entre ells.

III
Desprès de 22 anys de vigència de l’organització comarcal de Catalunya, el 2 de 

febrer de 2010, el Govern de la Generalitat va aprovar el projecte de llei de vegueries 
de Catalunya i el va enviar al Parlament per a la seva tramitació.

Aquest projecte de llei establia que la comarca de la Segarra, en la seva totali-
tat, formaria part de la vegueria de Lleida i la comarca del Solsonès de la vegueria 
de la Catalunya Central i que aquesta vegada no hi hauria cap mena de consulta als 
municipis.

Una vegada analitzat el projecte de llei de vegueries, els Ajuntaments de Biosca 
i Torà si es quedaven a la comarca de la Segarra, després d’un termini transitori de 
4 anys, haurien de rebre tots els serveis públics de la vegueria de Lleida i haurien 
de renunciar a rebre’ls de la Catalunya Central, fet que van considerar perjudicial 
pels seus municipis, i van arribar a la conclusió que, per mantenir els serveis de la 
Catalunya Central, havien de deixar la Segarra i passar a formar part del Solsonès.

Amb la normativa de règim local i comarcal vigent en aquell moment, el canvi 
de comarca era perfectament possible i ajustat a dret, atesa la continuïtat territorial 
del municipi de Biosca amb els municipis de Pinell de Solsonès i Llobera, ambdós 
de la comarca del Solsonès, i atesa la continuïtat territorial del municipi de Torà 
amb els municipis de Llobera, Pinós i La Molsosa, tots tres de la comarca del Sol-
sonès. A més de l’existència de continuïtat territorial entre els municipis de Biosca 
i Torà.

Pel que el 5 de març de 2010, el ple de l’Ajuntament de Torà va acordar, per una-
nimitat de tots els seus membres, iniciar el procediment per al canvi d’adscripció 
comarcal atenent a l’article 7 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, amb l’ob-
jectiu de que el municipi de Torà deixés de formar part de la comarca de la Segarra 
(vegueria de Lleida) i passés a formar part de la comarca del Solsonès (vegueria de 
la Catalunya Central).

L’Ajuntament de Biosca, mitjançant acord plenari de 7 d’abril de 2010, aprovat 
per unanimitat de tots els seus membres, també va acordar iniciar el procediment de 
canvi d’adscripció comarcal del municipi de Biosca, per deixar de formar part de la 
comarca de la Segarra i ser adscrit a la comarca del Solsonès.

El 22 d’abril de 2010 el ple del Consell Comarcal del Solsonès va aprovar, per 
majoria absoluta i sense cap vot en contra, l’acceptació del canvi d’adscripció co-
marcal dels municipis de Torà i Biosca perquè passessin a ser adscrits a la comarca 
del Solsonès.

El 7 de maig de 2010 el ple de l’Ajuntament de Torà va aprovar, per unanimitat, 
la memòria dels motius que justifiquen el canvi d’adscripció del municipi de Torà 
a la comarca del Solsonès (vegueria de la Catalunya Central), redactada pel profes-
sor Jesús Burgueño del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de 
Lleida, en la que l’autor dóna plena legitimitat a la petició d’adscripció de Torà al 
Solsonès i, a més, concreta 50 raons que justifiquen el canvi de comarca.

El 9 de juny de 2010, el ple de l’Ajuntament de Biosca va aprovar per unanimitat 
la memòria dels motius que justifiquen el canvi d’adscripció del municipi de Biosca 
a la comarca del Solsonès (vegueria de la Catalunya Central).

El ple de l’Ajuntament de Biosca, en la seva sessió d’1 d’octubre de 2010, va apro-
var per unanimitat la pregunta de la consulta popular per via de referèndum d’àm-
bit municipal sobre l’adscripció del municipi de Biosca a la comarca del Solsonès.

El ple de l’Ajuntament de Torà, en la seva sessió de 4 de novembre de 2010, va 
aprovar per unanimitat la pregunta de la consulta popular per via de referèndum 
d’àmbit municipal sobre l’adscripció del municipi de Torà a la comarca del Solsonès.
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El 26 de setembre de 2010 entrà en vigor la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de ve-
gueries, que en l’apartat 2 de la seva Disposició Derogatòria Única es derogava l’ar-
ticle 7 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya, i va ser substituït pel procediment previst en 
l’article 5 del mateix Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, el qual exigeix 
l’aprovació d’una llei pel Parlament de Catalunya perquè es produeixi un canvi en 
les demarcacions comarcals.

Aquesta circumstància va generar una controvèrsia jurídica, amb diversos infor-
mes jurídics contradictoris emesos per la Direcció General d’Administració Local 
de la Generalitat de Catalunya que va derivar en la paralització del procediment 
endegat.

Aquest procediment fou reprès, a instància dels Ajuntaments de Torà i Biosca, 
i continuà amb l’emissió, en data 26 de maig de 2014, de l’informe favorable de la 
Comissió de Delimitació Territorial sobre el canvi d’adscripció comarcal dels muni-
cipis de Torà i Biosca per passar de la Segarra al Solsonès, aprovat per unanimitat.

El juliol de 2014, el Govern de la Generalitat va aprovar enviar al Govern de 
l’Estat les sol·licituds dels Ajuntaments de Torà i Biosca per sotmetre a consulta po-
pular el canvi d’adscripció comarcal d’aquests municipis.

El 19 de desembre de 2014, el Consell de Ministres va aprovar l’acord pel qual 
no s’autoritzava als Ajuntaments de Torà i Biosca a realitzar una consulta popular 
relativa a un canvi d’adscripció comarcal, i posava fi així al procediment endegat a 
l’empara de l’article 7 del Decret Legislatiu 4/2003, determinant que l’assumpte no 
era de competència municipal, tenint en compte que l’article 5 del Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya, exigeix l’aprovació d’una llei pel Parlament de Catalunya 
perquè es produeixi un canvi en les demarcacions comarcals.

IV
En no poder fer la consulta, durant el mes de març de 2015, a Torà es va endegar 

una recollida de signatures per sol·licitar que l’Ajuntament demanés al Parlament de 
Catalunya l’aprovació urgent d’una llei que incorporés el municipi de Torà a la co-
marca del Solsonès. Aquesta proposta va recopilar 321 signatures de persones em-
padronades al municipi de Torà.

Paral·lelament es va endegar una recollida de signatures perquè el municipi de 
Torà continués formant part de la comarca de la Segarra, que va recopilar 23 signa-
tures de persones empadronades al municipi de Torà.

Fruit d’això el 28 de març de 2015, el ple de l’Ajuntament de Torà va aprovar «La 
proposta d’acord conjunta de tots els grups municipals per demanar al Parlament de 
Catalunya l’aprovació urgent d’una llei que incorpori el municipi de Torà a la comar-
ca del Solsonès». Aquesta proposta fou aprovada per 8 vots a favor i 1 abstenció i es 
va trametre telemàticament el 31 de març de 2015 al Parlament de Catalunya amb 
registre d’entrada E/000497-2015.

També a Biosca, durant el mes de març de 2015, es va endegar per part dels veïns 
una recollida de signatures per sol·licitar a l’Ajuntament de Biosca que demanés al 
Parlament de Catalunya l’aprovació urgent d’una llei que incorporés el municipi de 
Biosca a la comarca del Solsonès; es van recopilar 115 signatures de persones em-
padronades al municipi, del total de 181 persones empadronades majors de 18 anys, 
resultant ser un 63,5%.

Pel que el 31 de març de 2015, el ple de l’Ajuntament de Biosca va aprovar «La 
proposta d’acord conjunta de tots els grups municipals per demanar al Parlament de 
Catalunya l’aprovació urgent d’una llei que incorpori el municipi de Biosca a la co-
marca del Solsonès».
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Durant tres anys (2015-2017), els alcaldes de Biosca i Torà van mantenir conver-
ses amb representants dels grups polítics majoritaris del Parlament de Catalunya per 
demanar l’aprovació de l’esmentada llei però no es va aconseguir.

Pel que una vegada iniciada la XII Legislatura del Parlament de Catalunya, sor-
gida de les eleccions de 21 de desembre de 2017, els Ajuntaments de Biosca i Torà 
van decidir tornar a demanar el mateix.

L’Ajuntament de Torà, en sessió plenària celebrada el 6 d’abril de 2018, va apro-
var per unanimitat dels assistents (8 vots a favor) «Tornar a demanar al Parlament 
de Catalunya l’aprovació urgent d’una llei que incorpori el municipi de Torà a la 
comarca del Solsonès».

El certificat d’aquest acord de l’Ajuntament de Torà es va enviar al Parlament de 
Catalunya, mitjançant tramesa telemàtica, el dia 11 d’abril de 2018, amb número de 
registre d’entrada E/001118-2018.

L’Ajuntament de Biosca, reunit en sessió plenària el 4 de maig de 2018, va apro-
var per unanimitat dels membres presents «Tornar a demanar al Parlament de Cata-
lunya l’aprovació urgent d’una llei que incorpori el municipi de Biosca a la comarca 
del Solsonès».

El certificat d’aquest acord de l’Ajuntament de Biosca es va enviar al Parlament 
de Catalunya, mitjançant tramesa telemàtica, el dia 4 de maig de 2018.

El 13 de juny de 2018, mitjançant tramesa telemàtica, els alcaldes de Biosca i 
Torà van enviar, als portaveus de tots els grups i subgrups polítics de la Comissió 
d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, una carta conjunta en la que se’ls 
informava dels acords aprovats pels respectius plenaris municipals i també se’ls de-
manava poder-los-hi explicar personalment els motius que justifiquen aquest canvi 
de comarca.

Passats uns mesos i vist que cap dels grups parlamentaris havia presentat cap 
proposició de llei per fer efectiu el canvi de comarca, el 5 de febrer de 2019, els 
Ajuntaments de Biosca i Torà van convocar una roda de premsa per explicar públi-
cament els motius pels quals es vol aquest canvi i alhora demanar als mitjans in-
formatius que els ajudessin a obtenir resposta d’aquesta petició per part dels grups 
parlamentaris. 

La Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, en la seva sessió 
13 de 5 de juny de 2019, va aprovar la sol·licitud de compareixença dels alcaldes de 
Torà i Biosca davant aquesta comissió, tal i com es transcriu en el Diari de Sessions 
de la XII legislatura, tercer període, sèrie C i número 265.

Finalment, el 2 d’octubre de 2019, els alcaldes de Biosca i Torà van poder com-
parèixer davant la sessió 18 de la Comissió d’Afers Institucionals per explicar els 
motius pels quals es demana el canvi de comarca de la Segarra al Solsonès i també 
van respondre a les preguntes dels diputats i diputades presents. En acabar les expli-
cacions dels alcaldes, els portaveus de tots els grups parlamentaris que van interve-
nir es van mostrar favorables a atendre aquest canvi de comarca per via legislativa, 
tal i com consta en el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya de la XII legis-
latura, quart període, sèrie C i número 338.

V
L’article 151 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya diu que correspon a la Ge-

neralitat la competència exclusiva sobre organització territorial, que inclou en tot 
cas la determinació, la creació, la modificació i la supressió dels ens que configuren 
l’organització territorial de Catalunya.

L’article 83 del mateix Estatut estableix que Catalunya estructura la seva orga-
nització territorial bàsica en municipis i vegueries i que l’àmbit supramunicipal és 
constituït, en tot cas, per les comarques.
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L’article 90.1 descriu que la vegueria és l’àmbit territorial específic per a l’exerci-
ci del govern local intermunicipal de cooperació local i també és la divisió territorial 
adoptada per la Generalitat per a l’organització territorial dels seus serveis.

L’article 92 disposa que la comarca es configura com a ens local amb personali-
tat jurídica pròpia i és formada per municipis per a la gestió de competències i ser-
veis locals.

També l’Estatut, en el seu article 86.3, garanteix al municipi l’autonomia per a 
l’exercici de les competències que té encomanades i la defensa dels interessos propis 
de la col·lectivitat que representa.

Els Ajuntaments de Biosca i Torà demanen al Parlament de Catalunya l’apro-
vació urgent d’una llei que incorpori els seus municipis a la comarca del Solsonès, 
mitjançant els preceptius acords plenaris que donen compliment al que disposen 
els articles 123.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Rè-
gim Local, i els articles 52.2.b i 114.3.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
(TRLMRLC).

La urgència està justificada perquè els Ajuntaments de Biosca i Torà ja porten 12 
anys demanant el canvi de comarca de la Segarra al Solsonès i perquè el 28 de maig 
de 2023 hi hauran eleccions municipals.

El terme municipal de Torà presenta continuïtat territorial amb tres municipis de 
la comarca del Solsonès: Llobera, Pinós i La Molsosa, pel que compleix el que dis-
posa l’article 84 del TRLMRLC.

El terme municipal de Biosca presenta continuïtat territorial amb dos municipis 
de la comarca del Solsonès: Pinell de Solsonès i Llobera, pel que compleix el que 
disposa l’article 84 del TRLMRLC.

La disposició final 4 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries va modificar 
l’article 5 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, establint que qualsevol modi-
ficació de les demarcacions comarcals s’ha de fer per llei, excepte quan es tracti de 
modificacions que afectin parts dels termes municipals i siguin conseqüència de la 
modificació dels límits dels corresponents termes municipals.

L’article 6.1.d del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, atorga al Parlament de 
Catalunya la iniciativa per a la modificació de les demarcacions comarcals.

El canvi de comarca de Biosca i Torà de la comarca de la Segarra a la comarca 
del Solsonès té com a conseqüència el canvi d’aquests municipis de la vegueria de 
Lleida a la vegueria de la Catalunya Central, pel que s’ha de tenir en compte el con-
tingut dels articles 4 i 5 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que establei-
xen que la creació, la modificació i la supressió de vegueries han d’ésser aprovades 
per llei del Parlament i que la iniciativa pot provenir dels diputats i dels grups parla-
mentaris, de conformitat amb el que estableix el Reglament del Parlament.

L’article 9 de la Llei de vegueries disposa que la comarca de la Segarra forma 
part de la vegueria de Lleida i la comarca del Solsonès forma part de la vegueria de 
la Catalunya Central.

L’article 2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, obliga a que cada muni-
cipi formi part íntegrament d’una sola comarca.

L’article 3 de la Llei de vegueries també obliga a que cada municipi formi part 
íntegrament d’una sola vegueria i, a més, que cada comarca ha de formar part ínte-
grament d’una sola vegueria.
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Proposició de llei de canvi d’adscripció comarcal i veguerial dels 
municipis de Biosca i Torà

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és el canvi d’adscripció comarcal i veguerial dels muni-

cipis de Biosca i Torà

Article 2. Canvi d’adscripció comarcal
1. El municipi de Biosca se segrega de la comarca de la Segarra i s’agrega a la 

comarca del Solsonès.
2. El municipi de Torà se segrega de la comarca de la Segarra i s’agrega a la co-

marca del Solsonès.

Article 3. Canvi d’adscripció veguerial
1. El municipi de Biosca, com a conseqüència del canvi de comarca de la Segarra 

al Solsonès, passa a formar part de la vegueria de la Catalunya Central.
2. El municipi de Torà, com a conseqüència del canvi de comarca de la Segarra 

al Solsonès, passa a formar part de la vegueria de la Catalunya Central.

Article 4. Modificacions comarcals
D’acord amb la nova adscripció comarcal dels municipis de Biosca i Torà, que-

den modificades les comarques de la Segarra i del Solsonès.

Article 5. Modificacions veguerials
Com a conseqüència de la nova adscripció comarcal dels municipis de Biosca i 

Torà, queden modificades les vegueries de Lleida i de la Catalunya Central.

Disposicions addicionals

Primera. Incorporació de Biosca i Torà al Solsonès
La incorporació dels municipis de Biosca i Torà a la comarca del Solsonès es farà 

efectiva després de la celebració de les eleccions municipals posteriors a l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei.

Segona. Divisió patrimonial
El Govern ha de fixar la distribució dels béns, els drets, les obligacions, els usos 

públics, els aprofitaments, les càrregues i el personal entre els consells comarcals 
de la Segarra i el Solsonès, amb audiència prèvia als consells comarcals afectats.

Tercera. Empleats públics
Els empleats públics del Consell Comarcal de la Segarra que siguin traspassats 

al Consell Comarcal del Solsonès s’integren com a personal propi d’aquest amb la 
mateixa vinculació.

Disposició transitòria

Única. Règim transitori dels consells comarcals de la Segarra i el 
Solsonès
Els consells comarcals de la Segarra i del Solsonès romanen inalterats fins a la 

celebració de les eleccions municipals posteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposicions finals

Primera. Desplegament de la Llei
S’autoritza al Govern perquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries 

per a desplegar i aplicar aquesta Llei.
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Segona. Habilitació pressupostària
L’afectació econòmica que eventualment produeixi aquesta llei sobre els Pressu-

postos de la Generalitat, no tindrà efectes fins a l’entrada en vigor de la llei de pres-
supostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a la data 
d’aprovació d’aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66150 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 05.07.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 66150)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació en el punt 1

1. Que, en el marc del servei públic, els serveis informatius estudiïn de forma co-
ordinada amb els serveis de policia poder participar en la difusió de les campanyes 
policials i judicials sobre les persones desaparegudes.

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

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 65885 i 66103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució en relació a una fase del projecte d’estabilització 
del litoral al Maresme, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
La situació preocupant dels sistemes litorals, i concretament a el Masnou al Ma-

resme, és una evidència de la fragilitat del model d’usos actual d’aquests espais. 
Platges, ports, esculleres, dics, espigons, col·lectors sense control dels residus so-
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brers dels sobreeixidors, etc., són els elements més fàcilment identificables que ens 
demostren que cal un canvi radical de gestió, usos, paradigma i futur pels nostres 
sistemes litorals. Dècades de polítiques de gestió nefastes, amb dragatges massius 
per crear unes platges impròpies, no només han suposat un malbaratament de re-
cursos econòmics, sinó que ens han portat a una situació encara molt més precària, 
amb infraestructures a ran d’aigua totalment desprotegides i uns ecosistemes marins 
incapaços de recuperar-se després de tants anys d’abusos.

El passat mes de setembre el Consell Assessor per al Desenvolupament Sosteni-
ble de la Generalitat presentava l’informe «Un litoral al límit». Les conclusions són 
demolidores: 

– El nivell del mar a l’Estartit ha pujat pràcticament 10 cm en els darrers 30 anys 
i a nivell global les projeccions apunten a una pujada de fins a 1 m de cara a finals 
de segle.

– Només un 20% de la costa disposa de suficient espai d’acomodació per conti-
nuar enretirant-se davant de la pujada del nivell del mar. Des de 2017 s’està obser-
vant una regressió significativa de les platges en alguns sectors del litoral metropo-
lità, amb taxes de regressió mitjana de fins a 9,8 m/any a Badalona i de 7,5 m/any 
a Montgat.

– La previsió més favorable és que l’any 2035 només un 54% de les platges ac-
tuals compleixin les condicions d’amplada necessàries per a proveir serveis de lleure.

– Entre els anys 2002 i 2010 es van aportar aproximadament 775.000 m3/any de 
sorra al litoral català, majoritàriament a les platges de Barcelona. No obstant això, 
la regeneració de sorra amb mitjans mecànics és insostenible a llarg termini i té uns 
costos econòmics i ambientals elevats i creixents.

– Un 70 % de les espècies i un 50 % dels hàbitats dels sistemes litorals i marins 
inclosos a la Directiva Hàbitats estan en mal estat de conservació.

– S’observa una regressió de les praderies de posidònia i altres fanerògames, que 
es troben molt fragmentades i fan front a pressions molt fortes com l’emissió de con-
taminants, l’artificialització de la costa, la regeneració artificial de platges, sistemes 
de pesca per arrossegament, etc.

– L’elevada congestió, la rigidització artificial del litoral i la retenció de sedi-
ment al llarg de les conques hidrogràfiques, en un efecte combinat amb la pujada 
del nivell del mar i canvi de patrons en l’onatge, esdevenen els principals elements 
de degradació i pèrdua d’hàbitats, tant en termes de superfície com de qualitat i 
resiliència.

– La Mediterrània rep, anualment, més de 200.000 tones de plàstic (IUCN, 
2020a) i la major part dels plàstics trobats en platges corresponen a fragments de 
residus de consum: ampolles, embolcalls d’aliments i cigarretes.

– Els impactes del canvi climàtic sobre la costa (pujada del nivell del mar, tem-
pestes marines més destructives, pluges amb un règim més torrencials, etc.) afecta-
ran les infraestructures de transport, d’energia, de sanejament, de comunicacions, 
els ports i les obres de protecció.

Per aquest motius, l’informe conclou que: «La visió d’un litoral sostenible im-
plica necessàriament que l’acció humana estigui circumscrita a la seva capacitat 
de càrrega, tenint en compte els escenaris de canvi climàtic i considerant les múlti-
ples influències i interaccions ecològiques, socials i econòmiques amb altres territo-
ris. Circumscriure l’activitat humana als límits del litoral implicarà nous models de 
desenvolupament econòmic que permetin la substitució d’aquelles activitats motrius 
de la degradació actual vers el nou paradigma i amb solucions que es basin en po-
tenciar la natura. Aquest acomodament social i econòmic a la capacitat de càrrega 
també ha d’anar de la mà d’un procés ambiciós de restauració, desrigidització i con-
servació activa, tant de la zona emergida com de la submergida».

L’any 2014 el Ministerio para la Transición Ecológica va presentar el projecte 
anomenat «Estrategia de actuación en el Maresme». Un projecte extemporani, con-
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cebut exclusivament en clau d’enginyeria i amb nul·la mirada mediambiental, que 
aposta per les mateixes solucions fracassades del passat amb dragatges massius de 
sorra i la construcció de desenes d’espigons, i que és totalment contrari a les políti-
ques de gestió actuals que emanen tant d’Europa (Protocol de Gestió Integrada de 
les Zones Costaneres del Mediterrani), com de la Llei 8/2020 de Protecció de Lito-
ral. A més a més, aquest pla de gran abast, que afectaria una part important del lito-
ral català, no ha estat mai debatut ni aprovat pel Parlament de Catalunya, ni tampoc 
inclou cap estudi d’impacte ambiental que l’analitzi en la seva totalitat.

A llarg dels darrers anys fins a una desena d’ajuntaments del Maresme hi han 
manifestat la seva oposició a través de mocions i declaracions institucionals. Al 
2018 una cinquantena d’experts i científics van signar el manifest de la Plataforma 
Preservem el Litoral del Maresme en contra del pla del Ministeri. I fins i tot al Senat 
s’hi va aprovar una moció (24 de març de 2021) que instava a replantejar la totalitat 
del projecte i proposava un seguit d’estudis en matèria d’aportacions sedimentàries 
de les conques fluvials, infraestructures, etc.

Malgrat tot, el Ministeri per a la Transició Ecològica pretén tirar endavant la 
primera fase del projecte al tram comprès entre Premià de Mar - El Masnou, i situa 
l’inici de les obres pel proper mes d’octubre. Val a dir que l’Ajuntament del Masnou 
ha reiterat en diverses ocasions al Ministeri la seva oposició al projecte, i també que 
la realització de les obres a Premià de Mar tindrien igualment un greu impacte sobre 
el litoral del seu municipi.

Els nombrosos estudis i informes de què disposem avui ens deixen clara la gra-
vetat de la problemàtica del litoral maresmenc, on la regressió de les platges ha 
arribat a posar en risc la integritat d’infraestructures vitals com ara la línia R1 de 
Rodalies. Sabem, doncs, que ens calen solucions urgents, però també sabem que no 
podem fer-ho amb les mateixes tècniques d’enginyeria del passat. Els experts en en-
ginyeria marítima avui reconeixen que les actuacions basades en grans moviments 
de sorres i defenses rígides amb pedres, no només no solucionen el problema, sinó 
que l’agreugen. I el que és pitjor, hipotequen contra el qual el Ple de l’Ajuntament 
del Masnou s’hi va manifestar contrari en diverses ocasions, doncs aposta per les 
mateixes solucions fracassades del passat i és totalment contrari a les polítiques de 
gestió que emanen tant d’Europa (Protocol de Gestió Integrada de les Zones Costa-
neres del Mediterrani), com de la Llei 8/2020 de Protecció de Litoral. les possibles 
solucions futures que necessitem emprendre per tal que tota la façana litoral assolei-
xi una resiliència que actualment no té.

Tenim el coneixement científic per posar en pràctica noves formes de gestió del 
litoral, i disposem de les lleis per fer-ho. Només cal que l’administració actuï amb 
diligència i es posi en marxa.

Resulta evident que al Port i les platges del Masnou els cal un nou enfocament 
dedicat a la rehabilitació i millora dels espais naturals, com elements de valor a 
potenciar i protegir i, alhora, solucions perquè tota la façana litoral assoleixi una 
resiliència que actualment no té. Ens cal un canvi de paradigma en la gestió de les 
platges del municipi i fer passes en el sentit de recuperar les dinàmiques naturals 
dels sistemes costaners.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. A traslladar al Ministeri de Transició Energètica, l’oposició que genera al terri-

tori el projecte «Estrategia de Actuación en el Maresme» d’estabilització del litoral.
2. A traslladar al Ministeri de Transició Energètica, que respecti la voluntat de 

l’Ajuntament del Masnou per trobar alternatives més en línia en amb la situació 
d’emergència climàtica, i paralitzi durant uns mesos de forma temporal el projecte 
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«Estrategia de Actuación en el Maresme» en la seva fase que d’actuació «Proyecto 
de actuaciones en el Maresme; Premià de Mar - El Masnou».

3. A traslladar al Ministeri de Transició Ecològica, que en el «Proyecto de actu-
aciones en el Maresme; Premià de Mar - El Masnou» no es pot tirar endavant cap 
de les actuacions previstes, ja que la «Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula decla-
ración de impacto ambiental del proyecto Actuaciones en el Maresme TT.MM. del 
Masnou-Premià de Mar (Barcelona)» emet un sol informe conjunt d’impacte am-
biental, obligant a fer l’actuació sencera o no fer-la en cas d’oposició d’un dels dos 
municipis, com és el cas.

4. A que Departament d’Acció Climàtica i al Departament de Territori que, con-
juntament i de forma urgent, iniciïn el procediment de sol·licitud d’un projecte pilot 
amb entitats científiques com ara el Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM) de la 
UPC o el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CESIC), amb els següents 
objectius: 

– Protecció dels punts més febles de la línia R1 de Rodalies al seu pas per la co-
marca del Maresme, a partir d’estructures toves, temporals i reversibles, que perme-
tin assegurar la seguretat d’aquesta infrastructura.

– Revisió del pla «Estrategia de Actuación en el Maresme» per avaluar-ne la seva 
adequació a les estratègies de gestió litoral actuals, així com a la Llei 8/2020 de pro-
tecció i ordenació del litoral. 

– Inici de proves pilot en diferents indrets del Maresme en clau d’estabilització 
de sediments i recuperació dels hàbitats litorals (terrestres i marins) a partir de la 
utilització de les anomenades solucions basades en la natura (NBS), i acord al Pro-
tocol de Gestió Integrada de les Zones Costaneres del Mediterrani.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt,  

GP CUP-NCG

Proposta de resolució sobre el refugi antiaeri del subsòl de l’Institut 
Pau Vila, de Sabadell
250-00716/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 65887 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Pol Gibert Hor-

cas, diputat, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el refugi antiaeri al 
subsòl de l’Institut Pau Vila de Sabadell, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2008, a iniciativa del seminari de ciències socials de l’IES Pau Vila i del 

Museu d’Història de Sabadell, una prospecció va confirmar la presència d’un refugi 
antiaeri construït a Sabadell durant la Guerra Civil de 1936-1939, al subsòl de l’Ins-
titut Pua Vila.

L’informe realitzat aleshores, a partir d’aquesta prospecció, destaca «la solidesa 
de l’estructura» d’un refugi que s’estima que podria tenir capacitat per entre 600 i 
900 persones. Es coneix la ubicació dels accessos originals, tot i que no van tro-
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bar-se a la prospecció del 2008, sinó que s’ha determinat a partir de l’examen de 
plànols i fotografies aèries posteriors.

El refugi és un dels únics dos refugis completats, dels 12 que havia planificat 
l’Ajuntament de Sabadell, en el marc dels esforços realitzats en matèria de defensa 
passiva per part de les autoritats republicanes, davant la pressió de l’aviació legionà-
ria italiana, amb seu a l’illa de Mallorca.

A més, es dona la circumstància que el refugi es trobava a prop d’una indústria 
reconvertida en indústria de guerra, la Baygual i Llonch, on s’hi van construir més 
de 80 unitats del caça soviètic Polikarpov I-15, més conegut com a «Chato».

Per aquestes raons i pel seu bon estat de conservació, l’Ajuntament de Sabadell, 
com ha aprovat el seu Ple municipal, considera d’interès la seva senyalització, així 
com demana el suport de la Generalitat de Catalunya per recuperar-lo i fer-lo visita-
ble, cosa que també està en interès de la direcció de l’IES Pau Vila.

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 prestar, a través de la Direcció Ge-

neral de Memòria Democràtica i del Memorial Democràtic, el suport necessari a 
l’Ajuntament de Sabadell pel que fa a la senyalització del refugi antiaeri del subsòl 
de l’Institut Pau Vila, de Sabadell, i pel que fa a la seva recuperació per tal de fer-lo 
visitable pel públic.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Pol Gibert Horcas, Fer-

ran Pedret i Santos, diputats, GP PSC-Units

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

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 65889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2022

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

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para regular una nueva normativa 
que proporcione mayor inversión en los cuidados paliativos, para que sea sustancia-
da ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Se definen como cuidados paliativos la atención médica especializada orientada 

a las personas que viven con una enfermedad grave. Este tipo de atención se centra 
en brindar alivio de los síntomas y el estrés de la enfermedad. El objetivo es mejorar 
la calidad de vida tanto del paciente como de la familia.

Los cuidados paliativos son proporcionados por un equipo especialmente capaci-
tado de médicos, enfermeras y otros especialistas que trabajan junto con los demás 
médicos del paciente para brindar una capa adicional de apoyo. Su objetivo se basa 
en las necesidades del paciente, no en el pronóstico. Es apropiado a cualquier edad 
y en cualquier etapa de una enfermedad grave y puede administrarse junto con un 
tratamiento curativo.
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La dignidad y el bienestar de las personas, tanto en los últimos momentos de su 
vida natural como en el trayecto de una enfermedad que aboque a un desenlace fa-
tal, requieren políticas que se centren en medidas activas con una clara inversión en 
cuidados paliativos frente a la cultura de la muerte, y es que, si la administración no 
aporta recursos para vivir dignamente a este tipo de pacientes, les obliga a morir.

La importancia de que los ciudadanos no se vean sin los recursos necesarios y 
abandonados frente a enfermedades terminales ya sean a corto o medio plazo reside 
en el valor que se da a la vida.

No obstante, el gobierno de España ha optado por apoyar económica y social-
mente una única alternativa a esta situación, el suicidio asistido, haciendo apología 
de la muerte, tal y como vienen haciendo históricamente los grupos progresistas y 
de izquierdas y que culminó con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de 
marzo, en las Cortes Generales sin un consenso generalizado.

El impulso que las instituciones deberían dar para promover una legislación es-
pecífica en torno a los cuidados paliativos permanece inactivo en el Congreso de 
los Diputados desde hace tres décadas, y así lo denuncian el Consejo General de 
Colegios de Médicos (CGCOM) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
(SECPAL). No ocurrió esto con la ley del suicidio asistido, que fue aprobada de 
manera express bajo un polémico consenso social y eclipsando cualquier propo-
sición para la mejora de los cuidados paliativos, dejando claras las intenciones del 
consenso progresista de abandonar a un tipo concreto de pacientes ofreciéndoles 
como alternativa, únicamente, la muerte frente a la inversión de capital público en 
sus cuidados.

Denunció Serafín Romero, portavoz de la Organización Médica Colegial, refi-
riéndose al informe de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), en 
el año 2019, que «cada año se estima que mueren casi 80.000 personas en España 
sin haber recibido los cuidados paliativos que necesitaban», esto es, de los 129.500 
pacientes con requerimiento de curas paliativos solo recibieron esta atención 51.800.

En Cataluña, la situación, pese a mejorar la media española en este ámbito, no 
deja de ser preocupante y la falta de inversión en recursos que mejoren la situación 
de los cuidados paliativos se evidencia en las constantes quejas de estos pacientes 
que reclaman una atención especialidad que no corra a cargo de Atención Primaria 
ni penda de sus presupuestos.

Según datos del Departamento de Salud, en octubre del 2021, 100.000 personas 
necesitaban curas paliativas en Cataluña, de estas, más de 34.000 pacientes no dis-
ponían de la ayuda. Lamentablemente, las características de estos catalanes hacen 
que no puedan esperar impasibles mientras la administración pública los olvida y 
no invierte en sus necesidades más emergentes, teniendo que cubrirlas con recur-
sos económicos privados que en muchas ocasiones acaban por hipotecar a familias 
enteras.

Por todo ello, el grupo parlamentario de VOX en Cataluña, en lo referente al De-
creto ley 25/2021, de 2 de noviembre, de la Generalidad de Cataluña, por el que se 
establecen medidas organizativas en el ámbito de la Atención Sociosanitaria, propo-
ne fortalecer la apuesta por las curas paliativas cuyo fin reside en cubrir las necesi-
dades de los pacientes en la etapa final de su vida, aliviando su sufrimiento físico 
y proporcionando acompañamiento. Unos cuidados que cualquier ciudadano debe 
tener a su alcance de forma indiscutible.

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 un plan de políticas activas desde los departamentos de Salud, 

Derechos Sociales, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña que refuer-
cen la atención de los cuidados paliativos frente al suicidio asistido.



BOPC 355
11 de juliol de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 18

Segundo. Garantizar la asignación de una partida presupuestaria dirigida ex-
clusivamente para el fortalecimiento de los recursos que se centran en los cuidados 
paliativos.

Tercero. Asegurar que todos los centros de referencia tengan el personal con la 
formación y los recursos suficientes para poder desarrollar correctamente las tareas 
en torno a los cuidados paliativos.

Cuarto. Garantizar que el presupuesto asignado para mejorar los procesos sobre 
cuidados paliativos no provenga del presupuesto destinado para la atención primaria.

Quinto. Promover la organización de equipos multidisciplinares integrándolos 
de forma temprana en la atención de cuidados de soporte y paliativos.

Palacio del Parlamento, 28 de junio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, GP VOX

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

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 65937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari 

d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la modificació del Pla 
Director Urbanístic de l’ACTUR Santa Maria de Gallecs, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2005 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla Director Urbanístic de 

l’ACTUR Santa Maria de Gallecs, un instrument de planejament urbanístic supra-
municipal que afecta a 1.471 ha de diferents municipis del Vallès: Palau-solità i Ple-
gamans, Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Lliçà de 
Vall i Parets del Vallès.

El PDU tenia com a principal objectiu concloure de forma coordinada el desen-
volupament urbanístic de l’antiga ACTUR, tot preservant els valors naturals de 
l’àmbit de Gallecs i, en conseqüència, incorporant l’espai obert de Gallecs a la xar-
xa d’espais d’interès natural definida en el PEIN.

Per donar resposta a aquest objectiu, el PDU va establir una gran àrea central 
protegida en l’àmbit de l’antiga ACTUR, amb la voluntat de preservar una part im-
portant dels espais agroforestals del Vallès. Una àrea protegida pensada tant per ga-
rantir la connexió ecològica amb el conjunt del sistema d’espais naturals del Vallès 
com per ésser permeable al seu ús social per part de les poblacions dels diferents 
nuclis urbans adjacents a l’espai.

Tanmateix, l’esmentat PDU contemplava també 4 sectors de nou desenvolupa-
ment urbanístic amb una afectació de 73,5 ha. D’aquests nous sectors de planeja-
ment, tres s’havien de destinar a noves activitats econòmiques i productives mitjan-
çant sòl industrial (Riera de Caldes II, Can Banús II i Castell de la Mogoda) i un es 
destinava a finalitzar i consolidar la urbanització Estany de Gallecs.

Aquests nous sectors de desenvolupament han condicionat el planejament urba-
nístic de tots els municipis afectats, que s’han vist obligats a classificar aquests sòls 
com a urbanitzables en els seus Plans d’Ordenació Urbanística Municipal.
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Cal tenir en compte, d’altra banda, que l’àmbit de l’ACTUR va ser expropiat 
l’any 1971 pel Ministerio de la Vivienda, passant la titularitat del sòl a l’Instituto 
Nacional de Urbanización. Amb la recuperació de la democràcia i de les institucions 
catalanes, l’any 1980 aquest sòl fou transferit a la Generalitat de Catalunya. Així 
doncs, la gran majoria dels sectors de desenvolupament, com del conjunt de l’àrea 
de l’ACTUR (amb l’excepció de determinades parcel·les de la urbanització Estany de 
Gallecs), és propietat de l’INCASOL. Aquest fet és important perquè implica que no 
s’hagin generat expectatives sobre privats i, per tant, es podria desclassificar el sòl 
actualment urbanitzable sense que haver de fer front a compensacions econòmiques.

Quan han passat 17 anys des de l’aprovació del PDU, els nous sectors previstos 
no han estat desenvolupats. Tenint en compte la realitat i el context actual tant pel 
que fa a qüestions ambientals (situació d’emergència climàtica i alts nivells de con-
taminació a la zona afectada), com pel que fa al model econòmic (desocupació dels 
polígons industrials existents en aquests municipis) i pel que fa a la creixent impor-
tància dels espais agroforestals del Vallès (necessitat de major sobirania alimentària, 
funcionalitat ecològica, etc.); el desenvolupament urbanístic d’aquests nous sectors 
és avui més que qüestionable i, per contra, l’ampliació de la xarxa d’espais naturals 
del Vallès és segurament més necessària que mai.

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) Modificar el Pla Director Urbanístic de l’ACTUR Santa Maria de Gallecs amb 

l’objectiu d’ampliar l’àmbit de l’espai agrari protegit.
2) Incorporar a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs els sectors actualment urba-

nitzables que siguin desclassificats en la modificació del Pla Director Urbanístic de 
l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.

3) Renunciar a qualsevol reclamació per indemnització per part de l’INCASOL 
o de la Generalitat de Catalunya, front als Ajuntaments o qualsevol altra adminis-
tració local afectada.

4) Elaborar el Pla Territorial Sectorial Agrari Específic de la Plana del Vallès.
5) Promoure, conjuntament amb els Ajuntaments, la millora dels polígons ja 

existents a l’eix de la riera de Caldes, per tal de garantir la plena ocupació, l’impuls 
de l’activitat productiva i la creació de llocs de treball.

6) Impulsar les següents accions en relació al terme municipal de Palau-solità i 
Plegamans: 

a) Aturar totes les tramitacions que tenen a veure amb l’execució de la construc-
ció del polígon de llevant sud i Can Planes.

b) Incorporar el sector Riera de Caldes II a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs 
i anul·lar el sostre industrial i/o terciari actualment permès, mantenint les cessions 
realitzades per a parc i equipaments.

c) Crear una comissió mixta amb representació de l’INCASOL, l’Ajuntament i la 
Plataforma Salvem Gallecs per tal d’abordar el futur d’aquest l’espai agrari.

7) Impulsar les següents accions en relació al terme municipal de Santa Perpè-
tua de Mogoda: 

a) Anul·lar el sostre industrial i terciari, actualment permès al Sector de Can Ba-
nús II Àmbit 1 i al sector Castell de Mogoda per tal d’afavorir la integració d’aquests 
sectors a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs.

b) Ampliar l’àmbit de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs amb la incorporació del 
Parc del Calderí, el nucli històric de Mogoda i la Plana del Molí de Santa Perpètua.

8) Impulsar les següents accions en relació al terme municipal de Mollet del Vallès: 
a) Incorporar a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs el parc dels Pinetons com a 

zona de pre-parc, i també tots els terrenys situats a l’oest de la ronda dels Pinetons 
amb l’actual límit de l’EIN.



BOPC 355
11 de juliol de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 20

b) Treballar, conjuntament amb l’Ajuntament, per incorporar en l’aprovació pro-
visional del nou POUM de Mollet, com a zona de pre-parc, la part de la parcel·la 
situada en la confluència del parc dels Pinetons i el barri de Can Borrell, resultat de 
la reducció de les peces d’equipaments situades per sota de l’AP-7 i a l’oest de Can 
Borrell.

c) Estudiar la finalització de l’activitat de tir al plat, quan s’acabi el termini de la 
concessió actual, i la incorporació de l’espai que ocupa a l’Espai d’Interès Natural 
de Gallecs, tot reconvertint aquest espai a activitats sostenibles i respectuoses amb 
l’entorn i mantenint l’herbassar.

d) Estudiar, conjuntament amb el titular de la infraestructura, el trasllat de l’ac-
tivitat del centre emissor situat a la carena dels Bandolers, afavorir la restauració 
biològica de la zona i, alhora, mantenir-hi les tanques i l’herbassar.

9) Impulsar les següents accions en relació al terme municipal de Parets del 
Vallès: 

a) Iniciar les actuacions pertinents amb l’Agència Catalana de l’Aigua i el Con-
sorci per a la Defensa del Besòs per restaurar biològicament el tram canalitzat de la 
riera Seca a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs.

b) Incorporar a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs els terrenys situats a la ban-
da est de la riera Seca, fins al límit amb l’Eixample, i també l’enclavament de Can 
Vila-Rosal.

10) Impulsar les següents accions en relació al terme municipal de Montcada i 
Reixac: 

a) Paralitzar qualsevol nova construcció en l’àmbit del Pla Director Urbanístic de 
l’ACTUR Santa Maria de Gallecs fora del sòl urbà de l’Estany de Gallecs.

b) Incorporar a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs la resta del sòl no desenvo-
lupat.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP

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

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 66071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2022

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

Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre els serveis d’acompanyament per a la segona oportu-
nitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
El servei d’acompanyament per a la segona oportunitat és un servei públic gratuït 

que ofereix acompanyament a les persones que es trobin en una situació econòmica 
d’insolvència.

Té com a objectiu informar i orientar les persones que estan en aquesta situació 
econòmica i acompanyar-los en els tràmits inicials que han de seguir per ajudar-los 
a trobar possibles solucions.
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L’única oficina del Servei d’Acompanyament per a la Segona Oportunitat està 
ubicada a Barcelona i la dotació de personal és un responsable, un tècnic de gestió i 
dos tècnics superiors juristes.

Segons les dades l’oficina ha atès 876 persones. En 394 casos, l’origen del deute 
era empresarial; en 438, particular i en els 44 casos restants, el deute era mixt.

Segons les dades del punt neutre, els assumptes ingressats als jutjats de Catalu-
nya han estat d’uns 5.000 expedients, produint-se un increment constant en els dar-
rers anys.

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. Obrir delegacions d’atenció presencial del servei d’acompanyament per a la 

segona oportunitat a totes les províncies de Catalunya.
2. Crear un servei d’orientació jurídica especialitzat en aspectes d’assessorament 

sobre el mecanisme de segona oportunitat a cadascun dels partits judicials on hi 
hagi un jutjat mercantil.

3. Signar acords amb Administracions públiques, Corporacions de Dret Públic, i 
Col·legis professionals, per poder prestar al territori i de forma descentralitzada dels 
serveis d’assessorament sobre el mecanisme de la segona oportunitat.

4. Creació d’un servei de mediació i de resolució alternativa de conflictes en ca-
sos de insolvències, a desenvolupar a través d’Administracions públiques, Corpora-
cions de Dret Públic, i Col·legis professionals

Palau del Parlament, 16 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Oscar Aparicio Pedrosa, 

diputats, GP PSC-Units

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

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 66406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2022

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

calá González, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat, Mario García Gómez, 
diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució sobre la regulació de l’ús de pistoles de gas pebre, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les pistoles de gas pebre són eines pels agents de policies locals que permeten 

reduir determinades persones en els casos previstos en el procediment, que eviten el 
contacte directe amb les persones i la utilització de mitjans no idonis per reduir una 
persona en estat d’alteració.

Segons dades del Departament d’Interior, en l’actualitat hi ha 41 policies locals 
amb pistoles de gas pebre.

A l’actualitat, el Departament d’Interior no compta amb cap protocol en relació 
amb les pistoles de gas pebre.
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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. Dictar, en el termini de tres mesos, un protocol de tinença i d’ús les pistoles 

de gas pebre per part dels membres dels cossos de les policies locals de Catalunya.
2. Enviar a totes les policies locals el protocol a què fa referència el primer punt 

i comprovar que, en un termini no superior a 1 any, han aprovat un protocol d’ús, 
manipulació de l’arma, normes deontològiques en relació amb la utilització d’aques-
tes armes, les situacions en què se’n desaconsella l’ús i l’assistència mèdica que s’ha 
de prestar a la víctima.

3. Realitzar, abans de finalitzar l’any, un estudi de tots els cossos de vigilants que 
existeixen a Catalunya per determinar si tenen pistoles de gas pebre.

4. Establir un organisme depenent del Departament d’Interior que realitzi un es-
tudi i supervisió de cada cas que les policies locals de Catalunya hagin fet ús d’una 
pistola de gas pebre i que tenint en compte totes les circumstàncies que han concor-
regut, la motivació, la idoneïtat del mitjà, la proporcionalitat, en valorin l’adequació 
a normativa de l’actuació dels agents.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, Oscar Aparicio Pedrosa, Mario García Gómez, diputats, GP PSC-Units

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

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 66407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2022

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

calá González, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat, Mario García Gómez, 
diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre la regulació de l’ús de dispositius de conducció elèctrica, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els Dispositius Conductors d’Energia (DCE) són eines pels agents de policies 

locals que permeten reduir determinades persones en els casos previstos en el pro-
cediment, que evita el contacte directe amb les persones i la utilització de mitjans 
no idonis per reduir una persona en estat d’alteració.

Segons dades del Departament d’Interior en l’actualitat hi ha 58 policies amb 
dispositius conductors d’energia.

L’any 2018, el Departament d’Interior, en base a l’article 164 de l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya que estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya 
l’ordenació i la coordinació de l’actuació de les policies locals, va dictar la RESO-
LUCIÓ INT/2789/2018, de 23 de novembre, per la qual s’aprova i es dona publicitat 
al Protocol d’ús dels dispositius conductors d’energia per part dels membres dels 
cossos de les policies locals de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Realitzar, abans de finalitzar l’any, un estudi de totes les policies locals que 

tenen dispositius conductors d’energia a fi i efecte de comprovar que tinguin proto-
col d’ús, manipulació de l’arma, normes deontològiques en relació amb la utilització 
d’aquestes armes, les situacions en què se’n desaconsella l’ús, l’assistència mèdica 
que s’ha de prestar a la víctima de la descàrrega, en els termes de les conclusions 
aprovades pel Parlament i prenent com a base la instrucció aprovada pel Departa-
ment d’Interior.

2. Realitzar, abans de finalitzar l’any, un estudi de totes les policies locals que 
tenen dispositius conductors d’energia a fi i efecte de comprovar que tots aquests 
dispositius d’aquestes policies porten incorporada una càmera que enregistri les ac-
tuacions.

3. Realitzar, abans de finalitzar l’any, un estudi de totes les policies locals que 
tenen dispositius conductors d’energia i garantir que els vehicles on els porten dis-
posin de desfibril·ladors.

4. Realitzar, abans de finalitzar l’any, un estudi de tots els cossos de vigilants 
que existeixen a Catalunya per determinar si tenen dispositius conductors d’energia.

5. Establir un organisme depenent del Departament d’Interior que realitzi un es-
tudi i supervisió de cada cas que les policies locals de Catalunya hagin fet ús d’un 
dispositiu conductor d’energia i que, tenint en compte totes les circumstàncies que 
han concorregut, la motivació, la idoneïtat del mitjà i la proporcionalitat, en valorin 
l’adequació a normativa de l’actuació dels agents.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, Oscar Aparicio Pedrosa, Mario García Gómez, diputats, GP PSC-Units

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

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 66408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Gemma Lienas Massot, diputada, David Gon-

zález Chanca, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la creació d’una campanya en contra de la prostitució, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Segons un estudi de Nacions Unides, el 39% dels homes espanyols ha pagat 

diners a canvi de mantenir relacions sexuals, sent així el país europeu amb més con-
sum de prostitució, i el tercer del món.

Són més de 45.000 dones les que practiquen la prostitució al nostre país, la majo-
ria de procedència estrangera, víctimes de tràfic que són captades de manera forçada 
i explotades il·legalment als carrers, en bordells i pisos clandestins. La tracta és un 
dels delictes més comuns al món i és el que genera més quantitat de diners després 
del tràfic de drogues i armes.
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Tant la prostitució com el tràfic de dones i noies són formes de violència extrema 
que atempten contra la llibertat, la integritat, la salut, la vida, la seguretat i la dig-
nitat de les dones i, per tant, són incompatibles amb els drets humans i la igualtat 
de gènere.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear una campanya de conscienciació per modificar hàbits i educar en una 

sexualitat que eviti la mercantilització del cos de la dona.
2. Crear una campanya de conscienciació per advertir dels perills del consum de 

la pornografia que comporta als joves aprendre a excitar-se amb la violència.
3. Incorporar, al currículum escolar, l’educació per eradicar els rols de gène-

re que fomenten la desigualtat i l’educació sexual afectiva entre persones lliures i 
iguals.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, David González Chan-

ca, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la millora de la qualitat del 
subministrament d’aigua de la Mancomunitat d’Aigües de les 
Garrigues
250-00723/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 66409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2022

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 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Proposta de resolució sobre la millora de la qualitat del submi-
nistrament d’aigua de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues abasteix aigua en alta a 25 muni-

cipis de la comarca de les Garrigues, del Segrià i la Conca de Barberà. Aquesta es 
subministra a través de la captació de l’embassament d’Utxesa, el qual distribueix 
als municipis a través de les diferents estacions de bombament i els dipòsits regu-
ladors.

Tal i com s’ha vist en els últims incidents, el primer degut al vessament d’hi-
drocarburs durant el juliol del 2021, i el segon i tercer incident degut a un episodi 
sostingut de presencia d’un nivell de plaguicida superior a l’autoritzat aquest mes de 
maig i juny de l’any 2022, aquesta font d’abastiment no presenta garanties de sub-
ministrament d’aigua de qualitat de manera continuada.

Aquest juny del 2022, la planta depuradora ha aconseguit que l’aigua arribi als 
paràmetres permesos, després d’haver substituït el carbó actiu, ja col·lapsat de pla-
guicides, que s’utilitza per filtrar l’aigua. No obstant, si segueixen aquests valors tan 
elevats de plaguicides a la captació d’Utxesa, no es pot garantir un filtratge de qua-
litat suficient per donar garanties en un futur.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Executar les inversions necessàries per posar fi als problemes recurrents 

d’abastiment d’aigua potable que pateixen els 25 pobles membres de la Mancomu-
nitat d’Aigües de les Garrigues, assegurant una captació alternativa d’aigua que ga-
ranteixi aigua de qualitat.

2. Que l’Agència Catalana de l’Aigua destini els ajuts necessaris per implemen-
tar un nou sistema de filtratge més efectiu i adequat a la problemàtica actual de la 
contaminació de l’aigua.

3. Que l’Agència Catalana de l’Aigua tingui en compte les diferents situacions 
possibles relacionades amb la manca d’aigua. I en el cas de manca d’aigua potable 
(aigua de boca), es subministri aigua embotellada.

4. Col·laborar amb totes les administracions per tal que tots els veïns tinguin ai-
gua de qualitat i accessible davant de problemàtiques com l’exposada, i es preguin 
les solucions adients per revertir aquestes situacions en la major brevetat possible.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

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

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 66412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, diputada, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a l’impacte directe 
al territori dels ingressos provinents del nou impost a les centrals nuclears, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administra-

tives i del sector públic estableix que el 20% dels ingressos relacionats amb les ac-
tivitats de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica d’origen 
nuclear s’han de destinar a nodrir un fons per a finançar actuacions de desenvolupa-
ment socioeconòmic i de transició energètica justa de les zones afectades per l’im-
pacte ambiental de la producció d’energia elèctrica nuclear provinent de les centrals 
nuclears d’Ascó i Vandellòs

Segons les previsions fetes per la Generalitat aquest impost permetrà recaptar 
aproximadament uns 120 milions d’euros anuals.

Cal indicar que les comarques que més envolten aquestes centrals nuclears són 
les comarques de l’Ebre i del Camp de Tarragona, que a més són qui sistemàtica-
ment i durant molts anys estan per davall de la inversió prevista en los pressupostos 
de la Generalitat, fins al punt que el Ple de Parlament de Catalunya ha aprovat re-
centment revertir aquesta realitat i instar el Govern a invertir en el futur en aquestes 
comarques per damunt de la mitjana.
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Les dades del conjunt de les Terres de l’Ebre mostren que la manca d’inversió per 
part de la Generalitat és clara i sostinguda en el temps, sempre per sota de la mit-
jana de Catalunya. Els pressupostos de la Generalitat per al 2022 només preveuen 
una inversió de 34 milions d’euros. Això suposa que la Generalitat destina 175,53 €/
habitant a les Terres de l’Ebre, molt lluny del pressupost destinat a altres comarques 
i dels 194,58 €/habitant del conjunt de Catalunya, amb l’afegit que són comarques 
amb poca densitat de població.

És evident que els recursos que s’obtenen del fons de transició nuclear no poden 
anar a substituir la inversió que per si ja hauria de portar a terme el Govern de la Ge-
neralitat al sud de Catalunya. Però en tot cas, aquests recursos han de ser un comple-
ment molt important a les inversions ordinàries per tal de crear noves oportunitats, 
especialment al sud del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Resulta llavors poc raonable i no gaire comprensible que un impost que es genera 
a la zona i que grava els efectes ambientals, en un 80% vagi a revertir en altres co-
marques que no són les més directament afectades i que a més, aquestes comarques, 
tenen una falta d’inversió i de industrialització evident i indiscutible.

El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar entén que aquests recursos 
econòmics haurien de servir per impulsar aquelles inversions necessàries, especial-
ment a les zones més properes a les centrals nuclears, per fer possible una diversi-
ficació econòmica i el reequilibri territorial. És necessari un pla d’industrialització 
que hauria de potenciar la innovació i la recerca i que aportés possibilitats de vida 
a aquests territoris.

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. Destinar a les comarques de l’Ebre i del Camp de Tarragona directament afec-

tades per la presència nuclear el 50% dels recursos a recaptar per l’impost provinent 
de les centrals nuclears.

2. Elaborar i aprovar, abans d’acabar el tercer trimestre del 2022, el Reglament 
del Fons de Transició Nuclear, que estableixi la distribució dels fons i els criteris de 
gestió i governança d’aquests fons.

3. Impulsar, en el termini màxim de sis mesos després de l’aprovació del Regla-
ment, conjuntament amb els ajuntaments, agents territorials i econòmics, un pla de 
reactivació econòmica de les zones més properes a les centrals nuclears. Aquest pla 
ha d’incloure un calendari d’inversions i d’actuacions concretes.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, Rosa Maria Ibarra Ollé, 

Joaquim Paladella Curto, diputats, GP PSC-Units

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

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 66413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Mireia Dionisio Calé, diputada, Joaquim Pala-

della Curto, 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 
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la Proposta de resolució per garantir una bona connexió al municipi de Benifallet 
(Baix Ebre), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Una connectivitat de qualitat és essencial per a la societat i el teixit empresarial 

actual. L’absència d’aquesta impedeix desenvolupar els projectes personals i econò-
mics que vertebren el nostre territori, i són un factor clau en les tendències de des-
població del món rural.

La Generalitat ha expressat en múltiples ocasions el seu compromís amb garantir 
una connectivitat de qualitat a tot el territori, incloent el món rural. De fet, els indi-
cadors ens deixen en una bona posició a nivell europeu. Malauradament, el desple-
gament és desigual i deixa algunes zones endarrerides.

Resulta més difícil d’entendre en aquells casos en què la connectivitat empitjo-
ra per situacions que no es fan evidents a la ciutadania. En el cas del municipi de 
Benifallet (Baix Ebre), la situació porta mesos empitjorant. Tot i que formalment la 
connectivitat del municipi és correcta, la realitat és que mantenir una simple con-
versa telefònica és gairebé impossible: els talls i les desconnexions són constants, 
especialment pels usuaris de la xarxa de Movistar.

Segons explica l’Ajuntament, la situació es troba encallada, ja que l’esmentada 
empresa no vol resoldre l’assumpte i demana que es tallin uns arbres centenaris que, 
segons la companyia, dificulten la propagació de la senyal. La ciutadania de Beni-
fallet es troba en un greuge important, ja que no només se’ls hi impedeix el desen-
volupament econòmic (cal recordar que aquesta és una població on el comerç de la 
fruita és importantíssim i, per tant, una bona connexió és fa encara més imprescin-
dible) sinó que la única solució que se’ls ofereix és la de talar aquests arbres, fet que 
considerem és obertament antiecològic.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya manifesta que és imprescindible garantir la igualtat 

d’oportunitats a tota la ciutadania de Catalunya pel que fa a la connectivitat digital 
i insta al Govern a: 

1. Garantir al municipi de Benifallet una bona connexió de telefonia mòbil i 
d’internet fixe, afavorint també la implantació d’altres companyies mitjançant torres 
compartides de titularitat pública si és necessari.

2. Fer totes les gestiones necessàries, abans de tres mesos i d’acord amb l’ajunta-
ment de Benifallet, davant les companyies del sector per tal de resoldre el problema 
de connexió de telefonia mòbil i d’internet que pateix la ciutadania i les empreses 
de Benifallet.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Mireia Dionisio Calé, Joaquim Paladella Curto, 

diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de promoció de 
l’enoturisme
250-00726/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 66420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2022

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

Isabel Lázaro Pina, diputada, Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup 
Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para 
la creación de un plan por el que se promocione el enoturismo en Cataluña, para que 
sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Primero. La importancia del sector vitivinícola y su afectación por la crisis sa-

nitaria.
El sector del vino y del cava es muy importantes para la economía y cultura de 

Cataluña. El volumen de negocio del vino y cava de bodegas catalanas asciende a 
1.200 millones de euros al año de media según datos de PRODECA. Constituye el 
tercer sector agroalimentario de Cataluña.

El sector vinícola catalán constituye un gran peso en el sector agroalimentario 
catalán, en términos de superficie cultivada de viña, 55.118 Ha totales, superficie ins-
crita a las DO catalanas de 42.822 hectáreas 14.877 Ha. Ecológicas. (Fuente: MA-
PAMA - Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos ESYRCE 2016). 
Siendo la quinta comunidad Autónoma en superficie de viña y la segunda en viña 
ecológica.

La producción se ha mantenido muy estable durante la última década; aproxi-
madamente 3,1 millones de hectolitros; gracias a incrementos del rendimiento por 
hectárea.

Asimismo, la industria de fabricación de vinos en Cataluña computa más de 
4.800 trabajadores, pero el total del sector ocupa más de 25.900 trabajadores, ya sea 
en la viña, en las bodegas o en el sector servicios, qué por las zonas donde se crea se 
convierte en una pieza clave en la lucha contra la despoblación en las zonas rurales. 
Además de ser un sector puntero en I+D+I. Contamos en Cataluña con m de 600 
bodegas embotelladoras, 8.359 viticultores.

No obstante, el sector del vinícola al igual que el resto de los sectores en Cata-
luña también se ha visto afectado por la crisis sanitaria, social y económica origi-
nada por el virus SARS-CoV-2 y por las prohibiciones impuestas por el Gobierno 
durante los estados de alarma declarados inconstitucionales por el Tribunal Consti-
tucional gracias a los recursos interpuestos por el Grupo Parlamentario Vox.

El año 2020 será recordado como un año muy difícil para el sector por el grave 
impacto que ha tenido la COVID-19, especialmente debido al cierre del canal Ho-
reca (que representa aproximadamente el 60% del consumo del vino en Cataluña) y 
los problemas logísticos a consecuencia de las restricciones impuestas, que impidie-
ron las exportaciones durante semanas. El vino –junto con el cava– ocupan la quin-
ta posición en el ranking de exportaciones por sectores, con una cuota del 4,07%. 
La pandemia supuso una disminución de las exportaciones del 5,49% en volumen 
el primer semestre del año respecto al mismo periodo del año 2019, lo que implicó 
una pérdida de valor del 8,53%.

Cataluña, además de bodegas que tiene inscritas en exclusiva, también tiene bo-
degas de otras Denominaciones de Origen que al mismo tiempo están inscritas en 
la DO Catalunya y que, por lo tanto, son las que al final dan las cifras de la produc-
ción del vino recogido en esta DO. Los valores totales de los datos de la DO Cata-
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lunya son: superficie: 42.431,00 ha; viticultores: 5.459; bodegas: 202. La producción 
de vino amparado en la DO Catalunya lo es del total de bodegas inscritas en esta 
DO (en exclusiva o no). Datos del PRODECA.

La importancia es tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, además de la cali-
dad y la trazabilidad, las Denominaciones de Origen, con sus bodegas, viticultores 
y viticultoras, son una herramienta imprescindible para el equilibrio territorial. Per-
miten el mantenimiento de la población en el territorio luchando contra la despobla-
ción, dinamizan zonas más desfavorecidas y mantienen nuestro entorno y paisaje 
mediterráneo.

Estas cifras dan una dimensión aproximada de la importancia del sector vitiviní-
cola en Cataluña, un sector que ha de continuar luchando por ser adalid y punta de 
lanza de la economía de un territorio en el que el vino con DO comercializa un total 
de 108.232.994 botellas por un valor de 332.601.929€, tanto en mercados naciones 
como internacionales, según el último informe elaborado por INCAVI con datos de 
2018, y que tiene el reto de continuar aumentando estas cifras durante el 2021 para 
poner fin a la situación anómala que vive el sector en Cataluña y conseguir así que 
los vinos de proximidad sean los más consumidos.

Por lo expuesto, cualquier actuación de promoción e impulso de esta actividad es 
necesaria y positiva para el desarrollo económico de Cataluña.

Segundo. Riqueza del vino catalán y sus bodegas como atractivo turístico.
El conocido como turismo del vino o enoturismo está compuesto por la cultura, 

la arquitectura, el paisaje y el producto que giran en tomo al sector vitivinícola. Lo 
interesante de este tipo de turismo está en qué se muestran al público las bodegas, 
su funcionamiento y el entorno de la creación del vino, lo que lo convierte al mis-
mo tiempo en una actividad turística y cultural. Asimismo, hay casos en los que las 
bodegas se transforman en lugar de hospedaje de turistas, normalmente sitos en la 
Cataluña rural, lo que resulta en un impacto positivo sobre otros sectores (transpor-
te, hostelería, pequeño comercio, etc.) y en un desarrollo de estas comarcas.

Entre las rutas de vino más visitadas en España, se encuentra enoturismo Pe-
nedés con 370.556 visitantes. En cuanto a las instalaciones de las bodegas, se en-
cuentra una arquitectura muy particular, desde las más modernas obras a las más 
tradicionales y suelen ir acompañadas de paisajes naturales compuestos por grandes 
viñedos.

Por otro lado, la metodología empleada en la creación del vino es otro de los 
atractivos turísticos más importantes. La evolución de este producto es consecuen-
cia de años de desarrollo de técnicas de ingeniería genética que han permitido la 
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utilización de diversos organismos genéticamente modificados y herramientas mo-
leculares en el proceso de fabricación de vinos.

Igualmente, la propia recolección del vino, la vendimia, también se convierte un 
atractivo turístico entre agosto y octubre.

El crecimiento del enoturismo como producto turístico es el principal reto al que 
se enfrenta el sector. Cataluña posee un gran mayor número de hectáreas de viñe-
dos del mundo, sin embargo, según los últimos datos expuestos, en 2019, ha recibido 
menos enoturistas frente a los viñeros italianos, franceses o en Estados Unidos. Por 
tanto, se evidencian también diferencias en cuanto a los ingresos propios de la acti-
vidad, como pueden ser las exportaciones.

A pesar de la existencia de una cierta promoción de estas rutas de enoturismo, 
como la que realiza Turespaña o las actividades que lleva a cabo el club de producto 
Rutas del Vino de España, se aprecia una falta de apoyo a la formación y de pre-
sencia en los medios para su difusión que mejoren la rentabilidad del turismo en 
viñedos.

A este respecto ya mostraban su preocupación, en el año 2018, D. Eduardo Fayos-
Solá y D. Raúl Peralba, expertos en la marca España y el turismo, que subrayaban 
tanto la escasa exploración de oportunidades del enoturismo en España como la in-
existencia de una hoja de ruta, por lo que proponían medidas como las siguientes: 

1. Reposicionamiento, destino cultural. Para ello hace falta contar con una bue-
na inteligencia de mercado y de negocio [...] con información estadística sofisticada, 
pero no tanto en cuanto a grandes subsegmentos específicos, como el enogastrotu-
rismo. No basta con contar/estimar el número de visitantes a determinadas bodegas, 
instalaciones o rutas. Es preciso y perfectamente posible disponer de inteligencia 
realmente útil para la toma de decisiones.

2. Reingeniería porque nuestros productos enogastrónomicos deben prepararse 
al turismo del futuro que se nos viene. No solo al de ya expertos en enogastrono-
mía. Necesitamos ofertas inteligentes, de gama mucho más amplia, y una labor de 
marketing congruente con ello.

3. Orientación a la calidad, satisfacción y efecto difusor de nuestros turistas, que 
cree empatía para fidelizar1os y comprometerlos. Hay que disponer de sellos de ca-
lidad serios para asegurar esta tarea: no bastan las denominaciones de origen. Se 
trata de calidad enoturística.

Sin embargo, actualmente se mantiene esta inquietud por la falta de mejora de la 
rentabilidad de las bodegas. En palabras de D. Jesús Charlán, profesor de la escuela 
de negocios ESIC: «Estamos lejos de todo esto, y debemos diseñar un plan estraté-
gico, basado en la digitalización para ofrecer nuestro potencial al mundo. Tenemos 
que tener una visión más global y no tan individual, porque si algo no han sabido 
hacer las bodegas hasta ahora ha sido cuidar su punto de venta, lo han confiado todo 
en el distribuidor» 

En consecuencia, es necesario conectar la oferta del enoturismo con otras activi-
dades, buscando una integración adecuada entre las diversas ofertas turísticas y una 
promoción personalizada al destinatario. Y ello a través de la creación de un plan de 
impulso del enoturismo y del vino catalán que configure este sector como una pieza 
fundamental en la industria agroalimentaria catalana.

El campo catalán, sus habitantes, sus tradiciones, su estilo de vida y su economía 
están en el punto de mira de las élites progresistas. La falta de infraestructuras de 
transporte, sanidad, educación y servicios básicos, unida a las menguantes posibili-
dades de empleo, están condenando a la Cataluña rural a convertirse en la Cataluña 
vaciada. Debe impulsarse la creación y crecimiento de empresas en la economía 
rural concediendo incentivos que permitan desarrollar empresas viables, rentables 
y atractivas a la inversión.

La Cataluña rural necesita medidas que garanticen la persistencia y el crecimi-
ento de un modo de vida crucial para la región, y el sector vitivinícola es un compo-
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nente fundamental para la economía española, que trae consigo riqueza, diversidad, 
calidad y prestigio a nuestra tierra y que puede adquirir un papel esencial en la con-
secución de estos objetivos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Impulsar el posicionamiento de este tipo de turismo como actividad cultural.
2. Elaborar un programa de promoción interna y externa del enoturismo de Cata-

luña, incluyendo tanto la oferta dentro de esta actividad (vendimia, proceso de fabri-
cación del vino, obras arquitectónicas, paisajes naturales, etc.) como los productos 
turísticos complementarios en las zonas en las que están sitas las bodegas (activida-
des ocio-culturales y deportivas, gastronomía y restauración, comercios, etc.).

3. Crear mecanismos de apoyo a las inversiones en la reestructuración y transfor-
mación de las bodegas que tengan como objetivo permitir el acceso y alojamiento 
de turistas.

4. Desarrollar un programa de formación relacionado con el enoturismo que in-
cluya tanto conocimientos para la explotación del negocio como para su promoción 
turística.

5. Apoyar la promoción y el desarrollo de los sellos de calidad existentes para el 
vino con el fin de mejorar la información que se traslada al consumidor.

6. Promover nuevas rutas enológicas y enogastronómicas, así como la inclusión 
de la enología en aquéllas otras rutas de tipología distinta a las referidas.

7. Fomentar campañas de sensibilización e información a los ciudadanos para 
una mayor comprensión de la importancia de este reconocido producto regional y el 
patrimonio existente en tomo al mismo.

8. Impulsar la elaboración de los convenios oportunos con las administraciones 
públicas competentes y con el sector privado para fomentar el consumo del vino y 
cava catalán y las visitas a las bodegas.

9. Refuerzo de los controles fronterizos de todos los productos del sector viti-
vinícola de terceros países que lleguen a nuestro mercado, vigilándose de manera 
rigurosa el etiquetado para prevenir el fraude. De esta forma, se protege tanto a nu-
estras empresas y trabajadores como a nuestros consumidores, habituales víctimas 
de información errónea y del uso de pesticidas o productos fitosanitarios que llevan 
años prohibidos en Europa.

10. Impulsar las medidas oportunas para la defensa del sector del vino y cava 
catalán y las actividades relacionadas, con el objetivo de favorecer el empleo en el 
sector, así como la inversión en I+D+I para la mejora de la producción y el impulso 
del enoturismo.

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

Isabel Lázaro Pina, Antonio Ramón López Gómez, diputados, GP VOX



BOPC 355
11 de juliol de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 32

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

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 66421 i 66664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2022

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

Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución relativa al cierre del Institut Català In-
ternacional Per la Pau, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
A finales de 2007, el Parlamento de Cataluña, a instancias de la Fundació per la 

Pau, creó el Institut Català Internacional per la Pau. Un instituto de promoción inter-
nacional de La Paz de carácter institucional como órgano independiente del Govern 
de la Generalitat, que en este ejercicio de 2022 ha contado con la adjudicación de un 
presupuesto público de 1.380.850,00 euros.

Tal y como se expone en la página web de la Generalitat, el Institut Català Inter-
nacional per la Pau (ICIP) tiene como principal función la promoción de la cultura de 
la paz en Cataluña y en el mundo, promover la resolución pacífica, la transformación 
de los conflictos y hacer que Cataluña tenga un papel activo como agente de la paz.

«El ICIP se rige por los principios de fomento de la paz, la democracia, la jus-
ticia, la igualdad y la equidad en las relaciones entre personas, pueblos, culturas, 
naciones y estados».

La propia ley de creación del ICIP establece que debe prestar servicios y dar 
respuesta a la ciudadanía, al movimiento por la paz, al mundo universitario y aca-
démico, así como a las administraciones públicas, mediante la colaboración y or-
ganización de actividades como la investigación, la docencia, la transferencia de 
conocimientos, la difusión y la sensibilización en la cultura de la paz y la interven-
ción en el terreno. Así mismo, el ICIP ha de actuar como un observatorio sobre el 
estado de la paz y los conflictos armados, conjuntamente con el Consejo Catalán de 
Fomento de La Paz.

La actividad del ICIP se articula alrededor de cuatro programas de actuación 
transversales, que incluyen la investigación, la transferencia de conocimiento, la 
formación y difusión, la generación de opinión y el soporte a las acciones de paz. 
Son las siguientes: 

– Memoria, convivencia y reconciliación.
– Violencias fuera de los contextos bélicos.
– Diálogo social y político.
– Alternativas de seguridad.
Estos programas se basan en la construcción de la paz y la convivencia, con una 

mirada propia desde la no violencia y la seguridad humana, la participación de la 
sociedad civil y el empoderamiento de las víctimas de los conflictos, desde una pers-
pectiva de género y con especial atención a las minorías y la diversidad.

Vistas sus funciones, una vez más, la Generalitat de Catalunya invierte grandes 
cantidades de dinero público en la creación de organismos con actividad estéril para 
los intereses del conjunto de los catalanes, con el único fin de promover una proyec-
ción a sus intereses políticos de índole separatista.

El análisis sobre el ICIP es que elabora unas funciones totalmente irrelevantes en 
el panorama político internacional, y retracta de manera constante sus intenciones 
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Fascicle segon

de situarse como un agente en el espectro internacional sin ningún tipo de acredita-
ción oficial en materia de exteriores o resolución de conflictos.

Es de conocimiento general que Cataluña no es una potencia mundial con capa-
cidad de incidir en los conflictos ajenos de terceros, de hecho, ni siquiera tiene la 
competencia constitucional ni estatutaria para establecer relaciones bilaterales con 
otros Estados, tal y como pretende impulsar el gobierno separatista.

Por tanto, es obvio, que los designios que tiene el Govern en aras de seguir fi-
nanciando al ICIP, son las de promocionar y hacer difusión del idealismo separa-
tista catalán en el escenario internacional, utilizando un pretexto sobre la supuesta 
enseñanza de movimientos y del activismo pacífico. Cuando en verdad, el objetivo 
real es el de exponer aquellas cuestiones que pretenden promover y divulgar con-
ceptos que permitan movilizar internacionalmente la secesión de Cataluña cómo, 
por ejemplo: Referéndums, independencia, refugiados políticos, represión policial 
y presos políticos, etc. Es decir, el ICIP gasta el dinero asignado por la Generalitat 
para realizar una campaña internacional de connotación negativa para proyectar una 
imagen falaz de España y sus intereses.

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. Iniciar inmediatamente los procesos de cierre del Institut Català Internacional 

per la Pau y transferir su presupuesto asignado a cometidos de ayudas sociales para 
los catalanes necesitados.

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

Alberto Tarradas Paneque, diputados, GP VOX

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de 
garantir la seguretat ciutadana
302-00168/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 67519 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.07.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA 

REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 67519)

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

Vilalta Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Mònica Sa-
les de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció 
següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la necessitat de garantir la seguretat ciutadana (tram. 302-00168/13).

Esmena transaccional 1
GP de Ciutadans, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya

3.c. Reforçar la seguretat als indrets aïllats i als polígons industrials, per tal 
d’evitar la comissió de delictes i col·laborar amb els governs locals per impedir la 
proliferació de concentracions que es produeixen en alguns indrets aïllats i polígons 
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industrials per tal de consumir en grup begudes alcohòliques, per tal de prevenir 
actes d’incivisme.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2022
Ignacio Martín Blanco, GP Cs; Marta Vilalta Torres, GP ERC; Mònica Sales de 

la Cruz, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les 
persones que exerceixen el treball sexual
302-00169/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 67516, 67520 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.07.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA 

REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 67516)

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

Vilalta Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Mònica Sa-
les de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transac-
ció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els drets de les persones que exerceixen el treball sexual (tram. 302-
00169/13).

Esmena transaccional 1
GP de Ciutadans, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya

1. Reconeix la realitat i la capacitat d’agència de les persones que exerceixen el 
treball sexual lliurement i voluntàriament, sense ser víctimes de prostitució forçada 
o tràfic amb finalitat d’explotació sexual.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2022
Ignacio Martín Blanco, GP Cs; Marta Vilalta Torres, GP ERC; Mònica Sales de 

la Cruz, GP JxCat, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ 

PODEM (REG. 67520)

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

amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenta la transac-
ció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els drets de les persones que exerceixen el treball sexual (tram. 302-
00169/13).

Esmena transaccional 1
GP de Ciutadans, GP d’En Comú Podem

8. Insta el Govern de la Generalitat a instar el Govern d’Espanya a agilitzar els 
tràmits d’obtenció dels permisos de residència i treball a les víctimes de tràfic d’és-
sers humans i a les treballadores sexuals en situació irregular administrativa.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2022
Ignacio Martín Blanco, GP Cs; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs 
2022-2023 en el servei públic d’educació
302-00171/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 67511 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.07.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 67511)

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, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’inici del curs 2022-2023 en el servei públic d’educació (tram. 
302-00171/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 3

3. Revisar i modificar, o suprimir si s’escau, el decret d’autonomia de centres, el 
decret de direccions i de provisió de llocs de treball i la resolució EDU/1852/2021, 
perquè s’adaptin al marc normatiu de la LOMLOE. S’ha d’evitar l’arbitrarietat a 
l’hora de realitzar les seleccions dels docents i garantir un sistema transparent que 
segueixi els principis de selecció de la funció pública, atès que és la única comunitat 
autònoma de l’Estat on s’està produint aquesta situació.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre infraestructures
302-00172/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 67515 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.07.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 67515)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre infraestructures (tram. 302-00172/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 2

Acordar amb el Govern d’Espanya, els estudis informatius adients per la con-
nexió de les línies ferroviàries R4, R8 i també amb FGC, que permetin la mobilitat 
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amb tren entre les comarques del Vallès Occidental i el Vallès Oriental tal com pro-
posa el «Pla Específic de Mobilitat del Vallès».

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació 
del curs escolar 2022-2023
302-00173/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 67521 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.07.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 67521)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la planificació del curs escolar 2022-2023 (tram. 
302-00173/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 4

4. Acordar en el marc del proper exercici pressupostari transferir als ajunta-
ments titulars d’escoles bressols municipals els recursos suficients per a l’atenció de 
l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu en el marc d’una escola 
bressol inclusiva.

Esmena transaccional 2
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 6

6. Permetre, en casos excepcionals i en aquelles zones on les necessitats d’esco-
larització així ho requereixin, increments de ràtio, de línies/grups o altres mesures 
extraordinàries que permetin l’admissió de nou alumnat en determinats centres, i 
assegurar en tots els casos sol·licitats l’escolarització dels germans en el mateix cen-
tre educatiu.

Esmena transaccional 3
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 11

11. Presentar abans del final del proper curs, davant la Comissió d’Educació del 
Parlament, un estudi de l’impacte social, econòmic i educatiu de l’avançament del 
calendari escolar vinculat a una reducció de la jornada lectiva durant el proper mes 
de setembre, que avaluï l’equitat i la qualitat educativa de la decisió presa (l’incre-
ment o no de desigualtats educatives entre centres, el caràcter educatiu de les acti-
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vitats realitzades, el personal encarregat d’aquest temps i les ràtios, l’impacte en el 
sector del lleure, en l’oferta i demanda de formació a les escales estiu del professo-
rat, en la organització deis centres educatius i planificació pedagògica, en l’adapta-
ció i inclusió de l’alumnat, en la conciliació de les famílies i el cost, etc.) i replante-
jar la decisió de la jornada compactada de cara al 2023 en funció de les conclusions 
d’aquest estudi per millorar la seva planificació i aplicació.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les 
polítiques LGBTI
302-00174/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 67517 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.07.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 67517)

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

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presen-
ten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre l’impuls de les polítiques LGBTI (tram. 302-00174/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació i addició del punt 4

4. Dotar dels recursos humans i econòmics suficients a la Xarxa de Serveis 
d’Atenció Integral LGBTI+ per tal de desplegar la xarxa arreu del territori i esta-
blint un model de servei conjunt fent que des dels SAI es treballi de manera conjun-
ta i coordinada amb les entitats que treballen arreu del territori.

Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació i addició del punt 5

5. Millorar les condicions laborals i de formació als professionals SAI que fan 
atenció directa a les persones LGBTI+, així com la formació dirigida a professio-
nals de les institucions públiques en diferents serveis (àmbit sanitari–, d’educació i 
seguretat de manera prioritària) per la detecció, sensibilització i atenció de les per-
sones LGTBI.

Esmena transaccional 3
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació i addició del punt 6

6. Seguir elaborant protocols d’actuació i dotar de les eines de prevenció envers 
les situacions d’LGBTI-fòbia a les administracions públiques, així com continuar 
amb el desplegament d’accions formatives en la Llei 11/2014 i la Llei 19/2020 per a 
les persones treballadores de les administracions públiques, així com aprovar el re-
glament de la Llei 19/2020 d’Igualtat de tracte i no discriminació que ha de servir, 
tal com diu la disposició transitòria segona de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per 
a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
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a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, del reglament sancionador per 
aquesta llei abans del 2022 tai i com acordar la comissió d’igualtat i feminismes el 
passat mes de maig.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units, porta-

veus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del 
curs escolar 2021-2022
302-00176/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 67522 i 67738 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.07.2022

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN 

NOU CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS 

PER AVANÇAR, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP 

PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 67522 I 67738)

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Nogay Ndiaye i Mir, diputada del 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la planificació del curs escolar 2022-2023 (tram. 
302-00176/13).

Esmena transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 8

8. Garantir el dret de tot l’alumnat en edat escolar a una plaça pública en l’ense-
nyament bàsic (tan dels centres públics com dels centres sufragats amb fons públics) 
en condicions de gratuïtat tal i com estableixen, entre altres, l’Estatut d’autonomia, 
la Llei orgànica d’educació i el Decret 11/2021, de 16 de febrer.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Nogay Ndiaye i Mir, diputada, GP CUP-NCG.  

Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units. 
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus
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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

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 65967).
Acord: Mesa del Parlament, 05.07.2022.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda,
Em plau lliurar-vos l’informe «Cas Pegasus: vulneracions dels drets a la intimi-

tat, la defensa i d’altres drets».
L’estudi del cas ens ha permès concloure que l’espionatge amb Pegasus ha su-

posat un atemptat als drets fonamentals dels afectats. Entre d’altres qüestions, con-
siderem que convé una reforma urgent de la Llei de secrets oficials, de manera que 
s’acomodi a les regles emanades de la Comissió de Venècia del TEDH. També és 
necessari establir un sistema públic i col·legiat d’autorització i de control judicials 
respecte de les observacions de les comunicacions que en seu d’intel·ligència es de-
manin dins del marc de la llei.

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

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

Barcelona, 29 de juny de 2022
Rafael Ribó, síndic de Greuges

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

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/280940578.pdf
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 198/XIV, sobre la variant de 
la carretera C-59 a Sant Feliu de Codines
290-00161/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 65938 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.07.2022

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 198/XIV, sobre la 
variant de la carretera C-59 a Sant Feliu de Codines (tram. 290-00161/13), us infor-
mo del següent:

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de la Vi-
cepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha iniciat, un cop signada la reso-
lució d’encàrrec de redacció en data 4 de maig de 2022, l’actualització del projecte 
constructiu «Millora general. Variant de la carretera C-59, del PK 20,000 al 25,000. 
Tram: Sant Feliu de Codines» mitjançant un annex d’actualització.

Així mateix, ha encarregat en data 1 d’abril de 2022, la redacció de la memòria 
ambiental del projecte, necessària per sotmetre aquest projecte a un procediment 
d’avaluació d’impacte ambiental simplificada d’acord amb la Llei 9/2018, de 5 de de-
sembre, d’avaluació ambiental. Els estudis informatiu i d’impacte ambiental consten 
de Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) publicada al DOGC el 19/12/2014. Per 
tant, la DIA ha perdut la vigència al no haver-se iniciat les obres en el termini esta-
blert per la Llei i cal una nova avaluació ambiental.

Així mateix, s’està treballant per actualitzar la inversió total necessària i incor-
porar la dotació econòmica corresponent en el Programa d’Encàrrec d’Actuacions 
de l’empresa pública Infraestructures.cat.

Barcelona, 29 de juny de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Control del compliment de la Resolució 243/XIV, sobre una major 
transparència i retiment de comptes de les actuacions policials
290-00201/13

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 66794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2022

A la Mesa del Parlament
Joan Ignasi Elena Garcia, Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la 

Resolució 243/XIV, sobre una major transparència i retiment de comptes de les ac-
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tuacions policials, amb número de tramitació 290-00201/13, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió d’Interior.

Barcelona, 1 de juliol de 2022
Joan Ignasi Elena Garcia, conseller d’Interior

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller, del Departament d’Interior (reg. 66794).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 21.09.2022, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.07.2022.

Control del compliment de la Resolució 260/XIV, sobre les oliveres 
i els oliverars monumentals
290-00213/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 65968 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.07.2022

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 260/XIV, sobre les 
oliveres i els oliverars monumentals (tram. 290-00213/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), és necessari precisar que la creació de la Comis-
sió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals s’ha de 
portar a terme de manera paral·lela amb el desplegament reglamentari de la Llei 
6/2020, de 18 de juny, de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i 
els oliverars monumentals. Aquest tràmit paral·lel de caràcter complementari es deu 
al fet que la creació de la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els 
Oliverars Monumentals es farà efectiva amb l’aprovació del Decret de desplegament 
reglamentari de la Llei. I pel que fa a aquest desplegament, les direccions generals 
de Polítiques Ambientals i Medi Natural i d’Agricultura i Ramaderia del Departa-
ment d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural estan redactant el Decret que 
desplegarà la Llei.

El termini per aprovar aquest Decret es manté en el termini establert per la Re-
solució 260/XIV, sobre les oliveres i els oliverars monumentals, el qual acaba el 
09/03/202. Per tant i per coherència en el procediment, serà també llavors quan es 
crearà la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monu-
mentals.

Pel que fa a l’apartat d), els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya previstos 
per 2023, els quals estan en ple procés d’elaboració, inclouran una partida pressu-
postària per a la conservació de les oliveres monumentals. Aquesta partida, d’apro-
ximadament 1 M€, permetrà l’adquisició d’oliveres monumentals, les quals són ara 
mateix propietat de diversos vivers, el seu trasllat, replantació i manteniment en fin-
ques de les Terres de l’Ebre.

Barcelona, 29 de juny de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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Control del compliment de la Resolució 284/XIV, relativa a l’Informe 
de fiscalització 15/2021, sobre l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017
290-00235/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66411 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.07.2022

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 284/XIV, relati-
va a l’Informe de fiscalització 15/2021, sobre l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 290-00235/13), us informo del 
següent:

Tot seguit s’indiquen les mesures que s’han fet per part de l’Escola d’Adminis-
tració Pública de Catalunya (EAPC) per donar compliment a les recomanacions de 
la Sindicatura de Comptes.

1. L’EAPC utilitza diferent terminologia a l’hora de referir-se al Pla d’Activitats. 
La Sindicatura recomana homogeneïtzar la terminologia per evitar confusions en 
els documents que ha d’elaborar.

Actualment s’està utilitzant l’expressió Pla d’activitats. Alhora s’està treballant 
en la nova Llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya la qual establirà la 
terminologia a utilitzar en el Pla d’activitats.

2. La Sindicatura recomana l’actualització dels preus públics per a les activitats 
formatives i per al lloguer d’espais de l’EAPC.

Enguany s’ha iniciat la revisió per tal de modificar els preus públics que utilitza 
l’EAPC.

3. Es recomana analitzar la possible modificació del calendari de les convocatò-
ries de subvencions per tal d’avançar les resolucions d’atorgament. També hauria de 
motivar les puntuacions atorgades als sol·licitants de les subvencions en els informes 
de valoració de les convocatòries i d’establir altres criteris qualitatius de valoració 
amb la finalitat que aquests serveixin per distribuir de forma més objectiva els punts 
als diferents beneficiaris.

Per tal de poder convocar la subvenció de fons de formació contínua local és to-
talment necessari que es reuneixi la Comissió General de Formació per a l’Ocupació 
de les Administracions Públiques, la qual es reuneix al mes de gener, i a més a més, 
també cal tenir els fons transferits, cosa que es comença a rebre al mes de febrer. 
Respecte a les puntuacions atorgades, la Comissió Tècnica Paritària Local ja està 
estudiant nous criteris de valoracions qualitatives de puntuació.

4. L’EAPC hauria de portar un control adequat, mitjançant un inventari actua-
litzat, de tots els seus actius propis, dels béns informàtics posats a disposició d’ella 
mitjançant l’encàrrec de gestió amb el CTTI i de la despesa facturada respecte a la 
realment realitzada.

S’està esperant l’autorització per part de la Direcció General del Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya per introduir el nou inventari de l’EAPC. Així mateix, no 
correspon a l’Escola realitzar l’inventari del CTTI, pel fet de ser una contractació 
de serveis

5. L’EAPC hauria d’aprovar un manual de gestió docent i econòmica de la for-
mació i implementar els procediments de control adequats.

En el marc del nou gestor acadèmic que s’implementarà el curs 2022-2023 s’hi 
recolliran els procediments corresponents.

6. L’EAPC hauria de regularitzar els drets prescrits i donar-los de baixa
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Els drets prescrits es van actualitzar l’any 2019. Actualment s’està fent un altre 
recull de drets prescrits que es preveu que estigui realitzat abans de finalitzar l’any 
2022.

7. Es recomana que l’EAPC impulsi les accions oportunes davant el DGAPH per 
garantir que la totalitat dels FFC concedits per l’INAP a Catalunya es registren en 
l’exercici pressupostari per al qual es van aprovar.

Ja s’han realitzat les gestions per avançar tot el que sigui possible la generació de 
les aportacions de fons de formació contínua, però això no només depèn del depar-
tament on estigui adscrita l’EAPC sinó de l’ingrés real realitzat per l’INAP.

Barcelona, 28 de juny de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 44/XIV, sobre les polítiques 
previstes per a afrontar les conseqüències del canvi climàtic i la crisi 
energètica
390-00044/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 65969 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.07.2022

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 44/XIV, sobre les polítiques pre-
vistes per a afrontar les conseqüències del canvi climàtic i la crisi energètica (tram. 
390-00044/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat c), actualment s’està a l’espera de constituir la Taula So-
cial del Canvi Climàtic, la qual comptarà amb la representació de del món local i 
entitats socials, entre d’altres participants.

Pel que fa a l’apartat d), actualment la previsió per a la convocatòria de l’Assem-
blea Ciutadana pel Clima és a finals del primer trimestre de 2023. En aquest sentit, 
es segueix treballant amb la Direcció General de Participació Ciutadana en un ca-
lendari aproximat i un pressupost estimat tant del disseny com de la implementació 
de l’Assemblea. En aquest sentit cal destacar les següents actuacions:

– S’ha treballat en el text de l’Acord de Govern, el qual en aquests moments es 
troba pendent de revisió jurídica (el propi text de l’Acord i la memòria justificativa 
i econòmica).

– Amb la Direcció de Serveis del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural (DACC) i la Direcció General de Participació Ciutadana s’està tre-
ballant en els plecs de dues licitacions. Per una banda, una per a la contractació del 
servei de disseny, planificació, dinamització i relatoria de l’execució de l’Assemblea 
Ciutadana pel Clima; i per altra banda, una altra per a la contractació del servei de 
disseny del pla de comunicació i creativitats de campanyes de difusió i informació 
de l’Assemblea Ciutadana del Clima. Totes dues licitacions seran per procediment 
obert.

– La Direcció General de Participació Ciutadana ha mantingut contactes i reu-
nions amb l’IDESCAT per a la definició dels procediments a seguir per poder dispo-
sar de les dades del padró necessàries amb l’objectiu de fer la selecció de la mostra 
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de ciutadans que han de conformar l’Assemblea, aplicant un procediment aleatori 
amb criteris de selecció estratificats.

– La sessió de la Comissió del Fons Climàtic de 01-12-2021 va acordar destinar 
fins a 400.000 € a les despeses d’organització de l’Assemblea i, en la sessió de 20-
05-2022 va aprovar ampliar en 750.000 € addicionals en concepte de difusió i co-
municació.

Barcelona, 29 de juny de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Moció 73/XIV, sobre la gestió dels 
residus
390-00073/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 65970 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.07.2022

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 a la Moció 73/XIV, sobre la gestió dels residus 
(tram. 390-00073/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), la política de residus de la Unió Europea (UE) ja 
proporciona el marc de la gestió de residus per estimular la innovació en la reco-
llida i reciclatge de residus, limitar l’ús d’abocadors i crear incentius per canviar el 
comportament dels consumidors. En aquest sentit, a nivell europeu les normes base 
són la Directiva 2008/98/CE (Directiva marc de residus) i la Directiva UE 2018/850 
(Directiva d’abocadors).

Per una banda, la Directiva marc de residus (2008/98/CE) modificada mitjançant 
la Directiva 2018/851, exigeix als estats membres millorar els models de gestió de 
residus, millorar l’eficiència de l’ús dels recursos i garantir que els residus es valo-
ritzin com a recurs. Aquesta directiva fixa uns objectius de reciclatge i defineix una 
jerarquia en la gestió de residus, la qual estableix que l’abocador és l’última opció 
de gestió prevista.

Per altra banda, la Directiva d’abocadors UE (2018/850) modifica la Directiva 
d’abocadors 1999/31/C, fent un pas més per reforçar la transició de la UE cap a una 
economia circular. Mitjançant aquesta norma es requereix als estats membres reduir 
significativament l’eliminació de residus mitjançant l’abocador. Els objectius fixats 
en aquesta norma estableixen que, a partir del 2030, no es permetrà l’eliminació 
mitjançant dipòsit controlat dels residus que es poden reciclar o recuperar per altres 
mitjans, en particular pels residus municipals. El destí dels residus a abocadors ha 
de ser una gestió excepcional. A més, els estats membres han de prendre les mesu-
res necessàries per garantir que el 2035 la quantitat de residus municipals destinats 
als abocador es redueixi al 10% o menys, de la quantitat total de residus municipals 
generats.

Així, amb l’Avantprojecte de llei de residus catalana i el programa de gestió de 
residus ja es contemplen els objectius i les actuacions per impulsar l’economia cata-
lana vers una economia més circular i eficient en l’ús dels recursos, tenint en comp-
te tant la jerarquia de gestió com les limitacions d’entrada de residus als abocadors.

Pel que fa a l’apartat c), la planificació general de la gestió de residus és l’instru-
ment principal que estableix la política d’actuació. A partir de l’anàlisi de la situació 
de partida s’estableixen els objectius pel que fa a prevenció, preparació per a la re-
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utilització, reciclatge, valorització i eliminació de residus per donar compliment als 
requeriments normatius.

Està previst que el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos 
de Catalunya i el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus mu-
nicipals de Catalunya, s’actualitzin un cop elaborat i presentat l’Avantprojecte de llei 
de residus, tal com insta el Parlament de Catalunya.

Barcelona, 29 de juny de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Moció 74/XIV, sobre el cànon de residus
390-00074/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 65971 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.07.2022

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 a la Moció 74/XIV, sobre el cànon de residus 
(tram. 390-00074/13), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha defensat fermament el cànon de 
residus davant del Govern de l’Estat espanyol i les institucions europees sempre que 
ha tingut ocasió de fer-ho.

Així mateix, el manteniment del cànon de residus ha generat diferents mobilitza-
cions i actes de caràcter social i polític a Catalunya els darrers mesos. En aquest sen-
tit i per exemple, el 4 de març passat va celebrar-se al Palau de la Generalitat l’acte 
de signatura del manifest en defensa del cànon sobre la disposició de residus a Ca-
talunya, impulsat pel Govern i subscrit per una llarga llista d’entitats i institucions. 
L’acte el va presidir el president de la Generalitat, i hi van participar la consellera 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el conseller d’Economia i Hisenda, 
així com els alcaldes de Tarragona, Girona, Lleida i Mataró, entre d’altres, els pre-
sidents i presidentes de Cambres de comerç d’arreu de Catalunya i representants de 
diverses entitats socials signants.

La defensa del cànon català de residus també s’ha posat de manifest al Parlament 
Europeu. Així, membres de diferents grups del Parlament Europeu han mostrat el 
seu suport a l’actual cànon sobre l’abocament i incineració de residus a Catalunya en 
una reunió mantinguda amb el director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) 
a Brussel·les. Així mateix, també hi ha hagut diversos eurodiputats que han defensat 
aquest impost català, el qual permet importants inversions a municipis i indústries 
en forma de subvencions i actuacions específiques.

Tot i aquesta defensa convençuda i amb tota la determinació per part del Govern, 
amb l’aprovació de la nova llei de residus de l’Estat espanyol la titularitat del cànon 
de residus ha passat a mans de l’Estat espanyol el qual, posteriorment, el cedeix al 
Govern de la Generalitat. En conseqüència, el Govern segueix defensant que és ne-
cessari explorar totes les vies possibles per tal que aquest impost genuïnament ca-
talà torni a ser de titularitat pròpia i permeti mantenir el model de cànon de residus 
català, el qual tan bons resultats ha donat els últims vint anys.

Barcelona, 29 de juny de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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Control del compliment de la Moció 86/XIV, sobre les places 
residencials i de centres de dia
390-00086/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 65900 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.07.2022

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 86/XIV del Parlament de Cata-
lunya, sobre les places residencials i de centres de dia (número de tramitació 390-
00086/13), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat c) de la Moció relatiu a garantir que els centres residencials 
de nova construcció finançats amb fons europeus que executi la Generalitat siguin 
públics i prioritàriament gestionats directament pel departament corresponent, i al 
fet que els centres residencials de nova construcció s’hauran d’adaptar a un nou 
model centrat en la persona, un model amb unitats més petites que defugi les ma-
croresidències, us informo que en la planificació que està duent a terme el Departa-
ment sobre el destí dels fons europeus Next Generation i, en concret, pel que fa a la 
inversió de la línia 1 sota el títol «Inversió per a nous centres residencials i diürns 
i remodelació de centres existents», es preveu que aquells nous centres residencials 
que executi la Generalitat de Catalunya siguin públics.

Els projectes d’aquests nous serveis estaran alineats amb el nou model de promo-
ció de l’autonomia i l’atenció a les persones amb dependència. En aquest sentit, s’in-
corporaran en l’organització del servei la creació d’unitats de convivència reduïdes, 
habitacions majoritàriament individuals, que preservin la intimitat i la individuali-
tat de la persona, espais que afavoreixin la interacció social i les relacions i vincles 
entre les persones que viuen en el centre i espais exteriors que afavoreixin la vida 
activa i saludable, entre d’altres elements.

Pel que fa a l’apartat e) de la Moció relatiu a presentar, en el termini de tres me-
sos, un decret de renovació del mètode d’inspecció dels centres residencials que 
enfoqui les inspeccions fonamentalment cap a la millora de la qualitat dels serveis, 
no resulta possible modificar el marc regulador de les actuacions inspectores i de 
control en matèria de serveis socials mitjançant un decret, atès que aquest marc està 
constituït per normativa amb rang de llei. Alhora, i d’acord amb la qüestió del rang, 
tampoc resulta possible dur a terme la modificació esmentada en el termini que re-
quereix la Moció. La tramitació, en tot cas, com que es tracta d’una llei, seria supe-
rior als tres mesos.

A més de la impossibilitat per motiu de rang i de temporalitat, s’han d’afegir 
consideracions respecte al contingut que hauria d’incloure la reforma proposada, 
d’acord amb el text de la Moció. En aquest sentit, cal destacar que el que es planteja, 
com a novetat, ja s’està duent a terme.

El Servei d’inspecció i registre de serveis socials realitzen una tasca de compro-
vació de les condicions funcionals i materials dels serveis i establiments que hi estan 
registrats i contribueixen també en la millora contínua de la qualitat de la xarxa de 
serveis socials d’atenció pública per garantir els drets de la ciutadania. El cos d’ins-
pectores i inspectors assessoren i acompanyen la direcció i els professionals dels 
centres per tal de millorar els estàndards de qualitat, garantir una bona assistència 
als usuàries i protegir els seus drets individuals. En aquest sentit, fan un seguiment 
periòdic dels centres residencials.

En les visites d’inspecció es comprova la qualitat del servei, tant pel que fa al 
benestar físic de les persones ateses (activitats bàsiques de la vida diària com la 
higiene o la roba; necessitats de cures, medicació i seguiment sanitari específic; 
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alimentació i menús especials; neteja i bugaderia, ...), com emocional (respecte a 
la intimitat, programes d’activitats de suport personal, convivència i activitats, [...].

En el marc de les actuacions per protegir les persones residents de la COVID-19, 
els inspectors i inspectores fan seguiment de l’aplicació correcta dels plans de con-
tingència (gestió de les sortides dels residents o de les visites dels familiars i comu-
nicació amb les famílies, d’acord amb el Pla sectorial). Així mateix, estan facultats 
per comprovar qüestions comptables i d’altres relacionades amb els recursos hu-
mans del centres.

En la mateixa situació es troba el «sistema de llistes de comprovació» proposat. 
Aquest sistema ja s’aplica, i les visites s’efectuen sense previ avís, d’acord amb el 
que disposa l’article 7 relatiu al procediment d’inspecció, de la Llei 16/1996, de 27 
de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en matèria de 
serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel 
qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència 
i serveis socials, per tal d’assegurar una comprovació real de la situació dels centres 
i contribuir així a mantenir la qualitat de l’atenció en tot moment.

Amb referència a l’increment de la plantilla del cos d’inspectors de serveis so-
cials, el Departament ha incorporat la figura del tècnic d’acreditació i suport a la ins-
pecció amb 13 dotacions, actuació que no depèn, ni en exclusiva ni necessàriament, 
d’una modificació o renovació d’un decret d’inspecció.

Quant al requeriment de «fer públics els resultats de les inspeccions i infor-
mar-ne directament els consells de participació dels centres respectius», les memò-
ries anuals del Servei d’inspecció i Registre inclouen les dades del nombre d’inspec-
cions, denúncies o expedients sancionadors, entre d’altres, de manera agrupada i de 
forma genèrica, d’acord amb la normativa vigent en matèria de confidencialitat de 
dades, que no permet fer constar dades personals ni de centres.

Pel que fa al paper dels consells de participació dels centres amb relació al seu 
funcionament, els consells de participació estan regulats pels articles 26 al 29 del 
Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació 
del Sistema Català de Serveis Socials i tenen ja, entre les seves funcions, rebre la 
informació de forma periòdica sobre la marxa general del servei i l’avaluació de re-
sultats, fent propostes de millora.

Des del Departament de Drets Socials doncs, ja es porta a terme aquest segui-
ment periòdic, acurat i professional dels centres residencials, exercit sempre amb 
voluntat de servei públic envers un col·lectiu especialment vulnerable, en un marc 
d’atenció integrada social i sanitària, que és la nostra aposta estratègica per garan-
tir una resposta de qualitat i equitativa a les persones amb necessitats d’atenció de 
llarga durada.

Barcelona, 28/06/2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat 
davant el Ple perquè informi sobre les presumptes irregularitats 
en l’adjudicació d’un contracte de compra de material sanitari a 
l’empresa Basic Devices arran de la pandèmia de covid
361-00018/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 65879).
Admissió a tràmit i acord d’escoltar el criteri de la Junta sobre la tramitació: Mesa 
del Parlament, 05.07.2022.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president, Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 172 del Reglament 
del Parlament, proposen la compareixença davant el Ple del Parlament següent: 

Càrrec
President de la Generalitat.

Motivació
Donar explicacions en seu parlamentària, en la seva qualitat d’antic conseller 

d’Economia quan van ocórrer els fets, i d’actual president de la Generalitat, respecte 
dels indicis d’irregularitats en l’adjudicació d’un contracte de 35 milions d’euros per 
a la compra de material sanitari en el principi de la pandèmia a l’empresa Basic De-
vices, SL, que tenia un capital social molt reduït i que, fins aquell moment, no havia 
tingut cap mena d’activitat mercantil.

Finalitat
Ídem que l’anterior.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2022
Carlos Carrizosa Torres, president; Ignacio Martín Blanco, portaveu, GP Cs

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’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre les mesures de regulació del trànsit 
previstes per a solucionar els problemes derivats de l’eliminació 
dels peatges a l’autopista AP-7
354-00130/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 65893).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 08.07.2022.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a 
Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi i exposi el seu 
parer sobre la presumpta ingerència del Departament de Seguretat 
Nacional per a captar un jove perquè s’infiltrés en organitzacions 
polítiques juvenils
356-00762/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 65886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.07.2022.

Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les mesures 
de regulació del trànsit previstes per a solucionar els problemes 
derivats de l’eliminació dels peatges a l’autopista AP-7
356-00763/13

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 65894).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.07.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’àrea de trànsit 
de Comissions Obreres davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre la situació de la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra i 
l’augment de la sinistralitat
356-00772/13

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, del GP ECP (reg. 66749).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.07.2022.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Afers Econòmics i 
Fons Europeus davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè 
informi sobre el nivell d’execució dels fons Pròxima Generació fins al 
juny de 2022
356-00773/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 66750).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 06.07.2022.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de 
Matèries Secretes i Reservades sobre l’aplicació i l’ús de les 
despeses reservades en els termes de la Llei 28/2001, de regulació 
dels crèdits destinats a despeses reservades de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, el primer semestre del 2022
355-00065/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió de Matèries Secretes i Reser-
vades, tinguda el 06.07.2022.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe d’orientacions pressupostàries relatiu al 2022 i el 2023
334-00057/13

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 65966 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa 

del Parlament, 05.07.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb allò que disposa l’article 31.3 bis del Decret legislatiu 3/2002, de 

24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i per tal que es faci arribar a la Comissió d’Economia i Hisenda, us faig 
tramesa de l’Informe d’orientacions pressupostàries, en el qual s’informa de l’estat 
d’execució i prospectiva de liquidació del pressupost 2022, i del marc macroeconò-
mic, social i fiscal que emmarquen l’elaboració del pressupost pel 2023, així com 
del seu escenari pressupostari a mitjà termini i les seves prioritats i línies estratègi-
ques preliminars.

Barcelona, 29 de juny de 2022
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2022
334-00058/13

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 66416 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 

Cooperació: Mesa del Parlament, 05.07.2022

A la Mesa del Parlament
Us trameto l’Acord del Govern pel qual s’aprova el Pla anual de cooperació al 

desenvolupament per al 2022 (SIG22XGO0772), adoptat en la sessió del Govern de 
la Generalitat del dia 28 de juny de 2022.

Barcelona, 30 de juny de 2022
El secretari del Govern
Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer, DOGC 8065, de 

17.2.2020), la directora de l’Oficina del Govern, Gemma Capdevila Ponce

Acord GOV/ /2022, de 28 de juny, pel qual s’aprova el Pla anual de 
cooperació al desenvolupament per al 2022

L’article 9 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupa-
ment estableix que els plans anuals són l’instrument de l’activitat de l’Administració 
de la Generalitat en aquest àmbit i han de desenvolupar els objectius, les prioritats i 
els recursos establerts pel pla director.

D’acord amb aquest mateix precepte, la formulació del projecte del Pla anual 
correspon a la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, competent en 
matèria de cooperació al desenvolupament. La formulació definitiva correspon al 
conseller o consellera competent en matèria d’acció exterior, que, amb les consultes 
prèvies preceptives en el marc del Consell de Cooperació al Desenvolupament (en-
tre d’altres, als agents de cooperació), l’ha d’elevar al Govern perquè deliberi i, si és 
procedent, l’aprovi.

Un cop aprovat, el Pla anual s’ha de presentar al Parlament perquè en tingui co-
neixement i el pugui debatre.

El Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2022 és el quart pla anual 
del cinquè cicle de planificació d’aquesta política pública, i desplega el Pla director 
2019-2022, aprovat mitjançant la Resolució 532/XII, de 19 de juliol de 2019, del Par-
lament de Catalunya (DOGC núm. 7935, de 8.8.2019). El Pla director és el referent 
per definir les actuacions per desplegar les prioritats sectorials i geogràfiques, els 
instruments i les modalitats d’aquesta programació anual.

El Consell de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió de Coordinació amb 
els Ens Locals i la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament 
han informat favorablement sobre la proposta del Pla anual de cooperació al desen-
volupament per al 2022.

Per tot això, a proposta de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, el Go-
vern

Acorda:
1. Aprovar el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2022, que s’ad-

junta com a annex a aquest Acord.
2. Disposar la publicació d’aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, tret del seu document annex «Pla anual de cooperació al desenvolupa-
ment per al 2022», que es podrà consultar a través de la pàgina web cooperacioca-
talana.cat, del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert.
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3. Disposar que es presenti aquest Pla al Parlament perquè en tingui coneixement 
i el pugui debatre.

Barcelona, 28 de juny de 2022
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern

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

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la 
Generalitat en data del 31 de març de 2022
334-00059/13

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 66418 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa 

del Parlament, 05.07.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb allò que disposa l’article 79 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 

desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Cata-
lunya, posem a disposició del Parlament, a través del web del Departament d’Eco-
nomia i Hisenda, l’estat trimestral d’execució del pressupost de la Generalitat i de 
les seves modificacions, i també els moviments i la situació del Tresor a 31 de març 
de 2022.

Així mateix, d’acord amb l’article 21 apartats 3 i 4 de la mateixa Llei, es facilita 
la informació sobre l’evolució de l’endeutament i l’evolució dels resultats no finan-
cers de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, amb l’anàlisi, si escau, de 
les desviacions respecte a les previsions del pressupost (Informe sobre l’evolució del 
dèficit no financer de la Generalitat).

I, en compliment de l’article 61.3, les incidències que s’han produït en la conces-
sió, reducció i cancel·lació dels avals, i, si s’escau, dels riscos efectius a què la Ge-
neralitat ha hagut d’afrontar directament en l’exercici de la seva funció d’avalador.

Trobareu la informació a:
https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seguiment-control-finances/reti-

ment-comptes-parlament-catalunya/2022/

Barcelona, 30 de juny de 2022
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

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

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de 
l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de març de 2022
334-00060/13

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 66418 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 05.07.2022

N. de la r.: Aquest Informe ha estat presentat conjuntament amb el 334-00059/13.

https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seguiment-control-finances/retiment-comptes-parlament-catalunya/2022/
https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seguiment-control-finances/retiment-comptes-parlament-catalunya/2022/
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Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en 
data del 31 de març de 2022
334-00061/13

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 66418 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 05.07.2022

N. de la r.: Aquest Informe ha estat presentat conjuntament amb el 334-00059/13.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 
el lloc de treball d’uixer majordom o uixera majordoma adscrit a 
l’Àrea de Serveis Generals del Departament de Recursos Humans del 
Parlament de Catalunya
500-00006/13

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 05.07.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de juliol de 2022, convoca un 
concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball 
d’uixer majordom o uixera majordoma adscrit a l’Àrea de Serveis Generals del De-
partament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya.

Atès que s’ha de proveir de manera definitiva el lloc de treball d’uixer major-
dom o uixera majordoma adscrit a l’Àrea de Serveis Generals del Departament de 
Recursos Humans, per jubilació, en data del 21 d’agost de 2022, de la titular de la 
plaça; vista la proposta de la cap del Departament per a proveir-lo; d’acord amb el 
que disposen els articles 1.2, 59, 60, 61, 62 i 64 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya (ERGI); vist que s’ha seguit el tràmit establert 
pels ERGI amb relació a l’òrgan de representació del personal del Parlament, i fent 
ús de les competències que li atribueixen els Estatuts, la Mesa del Parlament

Acorda: 
1. Convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definiti-

vament el lloc de treball d’uixer majordom o uixera majordoma adscrit a l’Àrea de 
Serveis Generals del Departament de Recursos Humans (grup C2, nivell 6), d’acord 
amb les bases que figuren en l’annex.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que figuren en l’annex.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interes-

sades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan convocant, 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), segons el que disposen els ar-
ticles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques, o directament un recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el BOPC, 
d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.
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Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs 
que considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2022
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

Annex. Bases
1. Lloc de treball
L’objecte d’aquest concurs és la provisió definitiva del lloc de treball d’uixer ma-

jordom o uixera majordoma adscrit a l’Àrea de Serveis Generals del Departament de 
Recursos Humans del Parlament de Catalunya (grup C2, nivell 6).

2. Funcions
Les funcions assignades al lloc de treball convocat consisteixen a organitzar, 

coordinar i impulsar, sota la supervisió del cap de l’Àrea de Serveis Generals, els 
serveis duts a terme pels uixers dels serveis generals per tal de garantir el suport ma-
terial i assistencial que presten al personal del Parlament i al públic que accedeix al 
Palau; en la recepció, el control, la classificació, la distribució i la tramesa de la cor-
respondència, la missatgeria i la premsa diària; en el control del material i la infor-
mació d’actes al Parlament, i en la custòdia, el control i el repartiment de les claus.

3. Requisits dels participants
3.1. Ésser personal funcionari de carrera uixer o uixera del Parlament.
3.2. Estar en situació de servei actiu a l’Administració del Parlament de Catalu-

nya, o en qualsevol situació administrativa que, d’acord amb la normativa vigent, 
permeti participar en aquesta convocatòria.

3.3. Complir els requisits de permanència establerts en l’article 62 del Reglament 
general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 123/1997, del 13 de maig.

3.4. Tenir el nivell intermedi de català (B2). En el cas que els aspirants no tin-
guin el certificat acreditatiu del nivell exigit, hauran de fer una prova específica de 
coneixements de llengua catalana del nivell corresponent al lloc de treball que es 
convoca.

3.5. Els requisits de participació s’han de complir en la data en què fineixi el ter-
mini de presentació de sol·licituds.

4. Sol·licitud de participació
4.1. Per a poder prendre part en aquest concurs, s’ha de presentar al Registre del 

Parlament de Catalunya, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de 
la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, 
la documentació següent: 

a) La sol·licitud de participació adreçada al Departament de Recursos Humans, 
que s’ha de formalitzar en un model normalitzat. Els exemplars de la sol·licitud de 
participació són a disposició dels interessats al Departament de Recursos Humans. 
També es poden obtenir a la intranet del Parlament.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’adequació del candidat o candi-
data, amb indicació dels estudis acadèmics, la formació i l’experiència professional 
que s’al·leguin.

c) Els documents justificatius dels mèrits al·legats per l’aspirant que no constin 
en l’expedient.

4.2. La manca de presentació de la sol·licitud dins del termini o en la forma es-
caient comporta l’exclusió de l’aspirant.

4.3. No cal presentar compulsades les fotocòpies dels documents que s’adjuntin a 
la sol·licitud. L’acte de compulsa de tots els documents es farà a partir de la proposta 
de nomenament, d’acord amb la base 8.6.
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4.4. Amb la sol·licitud de participació, els aspirants declaren responsablement 
que compleixen les condicions i els requisits per a participar en la convocatòria i que 
la documentació que aporten és autèntica.

Els aspirants seleccionats han de presentar els originals de tota la documentació 
per a comprovar-ne la veracitat.

4.5. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació d’aquesta convocatòria i 
només es tenen en compte els mèrits al·legats i justificats dins el termini de presen-
tació de sol·licituds.

4.6. La manca de presentació del currículum o de la documentació acreditativa 
dels mèrits i les capacitats al·legats implica que l’òrgan de selecció no els pugui tenir 
en compte en el moment de fer la valoració dels mèrits.

4.7. Cada aspirant és responsable de comprovar i verificar l’exactitud de la seva 
sol·licitud i les dades que hi consten, especialment dels documents acreditatius dels 
mèrits i les capacitats, per la qual cosa ha de declarar en la sol·licitud que totes les 
dades consignades són certes.

4.8. Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per als aspirants. Només es poden 
admetre renúncies a la participació en el concurs si es presenten dins els deu dies se-
güents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la comis-
sió tècnica d’avaluació decideixi d’acceptar-les una vegada transcorregut aquest ter-
mini, per causes degudament justificades, i fins a l’aprovació del resultat provisional.

5. Comissió tècnica d’avaluació
5.1. En virtut dels articles 61 i 62 dels Estatuts del règim i el govern interiors del 

Parlament de Catalunya, la comissió tècnica d’avaluació, que ha d’ésser designada per 
la Mesa del Parlament, com a òrgan convocant, resta integrada pels membres següents: 

Membres titulars
Presidenta: 
Anna Torné i Ubeda, cap del Departament de Recursos Humans.

Vocal: 
Miquel Lluís Palomares i Amat, lletrat major en funcions de secretari general.

Secretària: 
Maria Josefa Lucas Gallardo, per raó de la seva especialització.

Membres suplents
President: 
Manel Gil Solaz, cap de l’Àrea de Serveis Generals del Departament de Recur-

sos Humans.

Vocal: 
Maria Beascoa Amat, cap d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

Secretari: 
Carles Pintado Garcia, per raó de la seva especialització.

5.2. La comissió tècnica d’avaluació pot comptar amb assessors especialistes, 
amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb llur especialització tècnica en algu-
na de les fases del procediment de provisió.

6. Procediment d’actuacions
6.1. Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, el Depar-

tament de Recursos Humans ha d’elaborar i fer pública la llista de persones admeses 
i excloses, amb la indicació dels motius d’exclusió, si s’escau.

6.2. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc de 
l’entrevista a què fa referència la base 7.2, i hi ha de convocar els aspirants amb una 
antelació mínima de dos dies.
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6.3. La comissió tècnica d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada dels can-
didats admesos a la convocatòria amb les puntuacions atorgades, la qual s’ha de fer 
pública al tauler d’anuncis del Parlament i a la intranet del Parlament.

6.4. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria 
s’han de fer públiques al tauler d’anuncis del Parlament i a la intranet del Parlament. 
També s’han de fer públiques en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya quan 
ho estableixin aquestes bases.

6.5. Les qualificacions de la fase de concurs i de l’entrevista s’han de fer públi-
ques, als efectes del que estableix l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al 
tauler d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publicació es considera feta la notifi-
cació pertinent als interessats i s’inicien els terminis als efectes dels possibles re-
cursos.

6.6. Als efectes del còmput dels terminis d’aquesta convocatòria, el mes d’agost 
es considera inhàbil.

7. Fases del concurs 
Els mèrits i les capacitats acreditats pels aspirants han d’ésser valorats per la co-

missió tècnica d’avaluació en dues fases, en funció de les característiques del lloc de 
treball que s’ha de proveir, segons els criteris i barems següents: 

7.1. Primera fase. Valoració de mèrits (màxim de 65 punts)
a) Experiència professional: puntuació màxima de 35 punts.
Es valora fins a un màxim de 35 punts el treball efectivament desenvolupat en 

funció de l’experiència adquirida, especialment en l’exercici de funcions semblants 
a les pròpies del lloc convocat, tenint en compte la similitud entre el contingut tèc-
nic i l’especialització de les tasques acomplertes en els llocs ocupats amb relació al 
lloc que s’ha de proveir.

Experiència
Puntuació 

màxima

Uixer majordom o uixera majordoma del Parlament 7 punts per any 35 punts

Uixer o uixera de serveis generals al Parlament 3,5 punts per any 20 punts

35 punts

b) Formació i perfeccionament: puntuació màxima de 15 punts.
Els cursos de formació i perfeccionament solament es valoren si són sobre matè-

ries relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball o amb habilitats que el 
lloc requereix, i es poden valorar en funció de la utilitat per al lloc que s’ha d’ocupar.

Per cada hora de curs es valoren 0,3 punts.
Documents justificatius: certificació acreditativa emesa per l’organisme o entitat 

corresponent en què s’especifiqui la durada de l’activitat, en cas que l’acreditació de 
la formació no consti al Departament de Recursos Humans.

c) Antiguitat: puntuació màxima de 5 punts.
Es valoren a raó de 0,4 punts per any complet de serveis i fins a un màxim de 

5 punts els serveis efectius prestats i susceptibles d’ésser reconeguts a l’empara de 
la Llei de l’Estat 70/1978, del 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs 
a l’Administració pública (BOE del 10.1.1979) i disposicions concordants, tenint en 
compte que s’estimen fraccions. No es computen els serveis prestats simultàniament 
amb d’altres igualment al·legats.

d) Titulacions acadèmiques: puntuació màxima de 5 punts.
Es valoren les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants per al lloc de 

treball convocat. En cap cas no es valoren les titulacions acadèmiques de nivell in-
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ferior que siguin necessàries per a assolir-ne altres de nivell superior que s’al·leguen 
com a requisit o com a mèrit.

Titulació acadèmica per a accedir al subgrup A1 3 punts cadascuna

Titulació acadèmica per a accedir al subgrup A2 2 punts cadascuna

Titulació acadèmica per a accedir al subgrup C1 1 punt cadascuna

Documents justificatius: fotocòpia del títol (o, si s’escau, de l’abonament dels 
drets d’expedició) o del certificat o diploma corresponent, en cas que l’acreditació 
de la titulació no consti al Departament de Recursos Humans.

e) Coneixement de la llengua catalana: puntuació màxima de 5 punts.
Es valora fins a un màxim de 5 punts l’acreditació de coneixements de llengua 

catalana superiors al nivell de català requerit per a participar en la convocatòria.

Nivell C2 5 punts

Nivell C1 2,5 punts

Documents justificatius: certificació emesa per l’organisme o l’entitat correspo-
nent, en cas que l’acreditació dels coneixements assolits no consti al Departament 
de Recursos Humans.

7.2. Segona fase. Entrevista competencial (màxim de 35 punts)
En l’entrevista es comprova i es valora, a partir dels mèrits determinats per la 

convocatòria i al·legats pels aspirants, que la competència i la capacitació siguin ade-
quades per a exercir les funcions del lloc de treball convocat i, en conseqüència, es 
determina l’adequació de l’aspirant al lloc de treball.

Per a superar aquesta fase d’apreciació de la capacitat s’han d’obtenir, com a mí-
nim, 20 punts.

El perfil de competències professionals que es valorarà és el següent: 
1. Compromís amb l’organització (7 punts)
Conèixer l’organització i comprendre les normes que regeixen el Parlament de 

Catalunya i tenir disposició per a seguir-les i atendre les indicacions rebudes. Sen-
tir-se compromès amb els principis i valors de l’Administració pública i mantenir 
una actitud professional responsable, d’acord amb els principis ètics que n’inspiren 
l’actuació.

2. Orientació a l’usuari (7 punts)
Implicar-se en l’atenció i la resolució de les necessitats dels diferents usuaris i 

assumir la iniciativa d’assessorar-los. Tenir una bona capacitat per a adaptar-se als 
diferents usuaris. Mostrar una actitud proactiva i de servei: atendre els requeriments 
que se li plantegin seguint les indicacions donades, sempre que no contradiguin les 
del servei.

3. Prevenció i resolució de conflictes (7 punts)
Davant de situacions complicades, d’estrès, provocació, oposició o hostilitat, sa-

ber mantenir el control emocional, transmetre confiança i mostrar la màxima cor-
recció amb independència de l’actitud de l’altra persona, i intentar tranquil·litzar-la 
i atendre’n qualsevol requeriment. Tenir capacitat per a anticipar conflictes o situa-
cions problemàtiques, per a aportar-hi solucions.

4. Treball en equip (7 punts)
Tenir la capacitat d’integrar-se, col·laborar i coordinar-se de manera activa amb 

la resta dels uixers, per tal d’assolir els objectius comuns necessaris per a una bona 
prestació del servei, i vetllar per la millora contínua.

5. Lideratge i influència (7 punts)
Canviar el comportament dels altres amb vista a assolir fites comunes. Exercir 

el paper de líder entre iguals en un grup o equip i estimular el compromís entre els 
seus membres per les perspectives i els objectius compartits.
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Aquestes competències es valoraran tenint en compte les capacitats requerides 
en el lloc de treball: 

– Identificar i situar correctament els òrgans parlamentaris, els centres gestors, 
els personal adscrit, els càrrecs i les responsabilitats, amb l’objectiu de disposar de 
la informació necessària per a oferir un bon servei.

– Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries de serveis gene-
rals i interpretar i executar les instruccions de treball.

– Coordinar el treball en equip.
– Tramitar correspondència i paqueteria interna i externa.
– Coordinar les operacions de muntatge de sales, zones nobles i àrees comunes, 

i col·laborar en la detecció de les necessitats de reparació i manteniment.
– Demostrar interès i preocupació per a atendre satisfactòriament les necessitats 

dels diputats i del personal del Parlament.
– Comunicar-se eficaçment amb les persones amb qui pertoqui en cada moment, 

respectant els canals establerts per l’organització.
– Custodiar les claus i ocupar-se de l’obertura i el tancament de les portes.

8. Resolució del concurs
8.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió tècnica d’avaluació, ha de 

resoldre el concurs a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració del conjunt 
dels mèrits i les capacitats, i que especifica la base 7. La proposta de destinació del 
candidat o candidata al lloc de treball comporta l’adscripció definitiva del funciona-
ri o funcionària a aquest lloc, amb les funcions corresponents.

8.2. Si es produeix empat en el conjunt del concurs, es dirimeix tenint en compte 
l’ordre dels apartats que estableix la base 7.

8.3. El concurs es pot declarar desert.
8.4. La destinació adjudicada és irrenunciable, excepte per les causes següents: 
a) Que s’hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatò-

ria pública duta a terme en el mateix període.
b) Per incapacitat sobrevinguda.
c) Pel fet de passar a una situació diferent de la de servei actiu.
d) Per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan con-

vocant.
8.5. Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té 

reconeguda la compatibilitat respecte del nou lloc de treball o manifestar fefaent-
ment que no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitat que estableix la nor-
mativa. No obstant això, si el nou lloc pot ésser declarat compatible, ha de sol·licitar 
l’autorització de compatibilitat dins els cinc dies següents a comptar del comença-
ment del termini de presa de possessió. Aquest termini s’entén prorrogat fins que es 
resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

8.6. Abans del nomenament, l’aspirant proposat ha de presentar l’original de to-
tes les fotocòpies lliurades amb la sol·licitud de participació, per a poder-ne fer la 
compulsa. L’acte de compulsa s’ha de fer al Departament de Recursos Humans.

8.7. En cas que l’aspirant no presenti els justificants originals que acreditin els 
mèrits o que aquesta documentació sigui incorrecta o incompleta, es consideraran 
mèrits no al·legats i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits de l’aspirant, amb les 
conseqüències corresponents amb relació a l’ordre de puntuació i prelació dels can-
didats en el resultat final del procés selectiu.

9. Termini d’incorporació i de presa de possessió
9.1. L’acord de nomenament, que en tot cas no es farà fins a la data de jubilació 

de la titular de la plaça, comporta el cessament en el lloc de treball anterior.
9.2. El termini per a la presa de possessió en la nova destinació és de dos dies 

hàbils a comptar del dia següent al del cessament.
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9.3. El cessament ha de tenir lloc dins els tres dies hàbils següents al de la pu-
blicació de la resolució del concurs específic en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya.

9.4. Si la resolució comporta el reingrés en el servei actiu, el termini de presa de 
possessió s’ha de comptar des de la data de publicació de la resolució de la convo-
catòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

9.5. Els terminis de cessament i de presa de possessió es poden prorrogar en els 
casos que estableix la normativa.

10. Consentiment del tractament de dades personals i de la notificació electrònica
10.1. El Parlament, com a responsable del tractament de dades personals, infor-

ma els aspirants que tractarà llurs dades personals i les de l’aspirant seleccionat amb 
la finalitat de gestionar el procés de selecció i que compleix i se sotmet a les obliga-
cions que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Con-
sell, del 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tracta-
ment de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga 
la Directiva 95/46/CE; la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normes complementàries.

10.2. Amb la sol·licitud de participació, els aspirants donen llur consentiment al 
tractament de les dades personals necessàries per a prendre part en la convocatòria i 
per a la resta de tramitació del procés de selecció, d’acord amb la normativa vigent. 
Així mateix, els aspirants també donen llur consentiment per a rebre notificacions 
electròniques amb efectes jurídics que es puguin derivar d’aquest procediment.

10.3. La base jurídica del tractament és el consentiment dels aspirants i una obli-
gació legal, tal com estableix l’article 55 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre. Les 
dades es poden comunicar, de conformitat amb la normativa vigent, a altres admi-
nistracions públiques.

10.4. El Parlament pot cedir i transferir dades en els casos següents: 
– A la Tresoreria General de la Seguretat Social, al Registre de Persones del Mi-

nisteri d’Administracions Públiques o a l’Agència Estatal de l’Administració Tribu-
tària, si és autoritzat per llei.

– Al Síndic de Greuges, al Defensor del Poble, al Ministeri Fiscal, a jutges o tri-
bunals, a la Sindicatura de Comptes o al Tribunal de Comptes, per a exercir llurs 
funcions.

– A altres administracions, per a exercir les mateixes competències o competèn-
cies relatives a les matèries que corresponen al departament o ministeri competent 
en matèria de personal.

– Si el tractament respon a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el 
desenvolupament, compliment i control de la qual implica la connexió amb fitxers 
de tercers, com ara entitats bancàries, etc.

10.5. D’acord amb la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, llevat que els aspirants s’hi 
oposin en el moment de la inscripció, el Parlament es pot adreçar directament a les 
entitats o als òrgans de l’Administració per a validar o autenticar la informació i do-
cumentació aportada com a justificants del compliment dels requisits al·legats. Els 
aspirants que s’oposin a la consulta a terceres entitats per a validar la informació 
aportada han de presentar els documents necessaris per a certificar l’autenticació de 
la informació presentada.

10.6. El nom, els cognoms o els darrers quatre dígits del número del document 
oficial d’identitat dels aspirants es publicaran al web del Parlament i als mitjans que 
defineix la legislació en allò relacionat amb la convocatòria de selecció de personal 
(llistes d’admesos i exclosos), en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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10.7. La finalitat del tractament és gestionar les dades personals que apareixen en 
les sol·licituds, els documents acreditatius dels requisits i la composició de la comis-
sió de valoració durant el desenvolupament del procés selectiu.

10.8. Les dades de caràcter personal s’obtenen dels interessats o de llur represen-
tant i, si escau, d’altres administracions públiques.

10.9. El Parlament ha de dur a terme les accions i adoptar les mesures necessà-
ries per a garantir la confidencialitat i la integritat de la informació amb l’objectiu 
de vetllar per la privacitat i la intimitat dels participants en el procés de selecció.

10.10. Per a obtenir més informació del tractament de dades, els participants en 
el procés de selecció poden consultar la política de privacitat al web del Parlament 
(https://www.parlament.cat/pcat/serveis-parlament/politica-privacitat) o bé contac-
tar amb el Departament de Recursos Humans del Parlament o amb el delegat de 
protecció de dades, per mitjà de la bústia dpd@parlament.cat.

10.11. Per a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o 
portabilitat, els participants en el procés de selecció s’han d’adreçar al delegat de pro-
tecció de dades del Parlament (parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona) o enviar un 
missatge de correu electrònic a dpd@parlament.cat amb la indicació «Exercici de drets 
RGPD». En ambdós casos han d’adjuntar una còpia del document oficial d’identitat.

10.12. Si algun aspirant considera que el Parlament ha incomplert algun dels 
principis de la legislació o no ha respost adequadament les seves sol·licituds en ma-
tèria de protecció de dades, es pot adreçar a l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades (www.apdcat.cat) i presentar-hi una reclamació.

11. Destrucció de la documentació
De conformitat amb el que disposa l’ordre CLT/214/2020, del 10 de desembre, 

per la qual s’aproven, es modifiquen i es deroguen taules d’accés i avaluació docu-
mental, DOGC núm. 8296 (16/12/2020), un cop sigui ferma la resolució de la con-
vocatòria i el nomenament, es destruirà la documentació relativa al procediment de 
selecció llevat de les actes i els acords del tribunal qualificador, les llistes definitives 
d’admesos, els models de proves i les resolucions. No obstant això, es concedeix un 
termini de sis mesos a partir de la fermesa de la resolució als aspirants que hagin 
participat en la convocatòria i no hagin estat seleccionats perquè retirin la documen-
tació aportada adreçant-se al Departament de Recursos Humans.

12. Règim d’impugnacions i al·legacions
12.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Parlament de resolució del con-

curs, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes 
a comptar de la publicació o notificació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 
124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, o directament un recurs contenciós administratiu 
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació o notificació, de conformitat amb la Llei de l’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

12.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica d’avaluació que decideixin 
directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de 
continuar el procediment o produeixin indefensió o un perjudici irreparable a drets 
o interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada 
davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver 
estat publicats al tauler d’anuncis del Parlament, de conformitat amb el que disposen 
els articles 121 i 122 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques 

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa de llurs interessos.

https://www.parlament.cat/pcat/serveis-parlament/politica-privacitat

	_GoBack
	_Hlk536380410
	_Hlk536381960
	_Hlk536382076
	_Hlk536382699
	_Hlk536383125
	_Hlk536384385
	_Hlk105660085
	_Hlk102990256
	_Hlk104815864
	_GoBack
	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
	Presentació: GP PSC-Units


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la difusió en programes de ràdio i televisió de campanyes sobre persones desaparegudes
	250-00643/13
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre el projecte d’estabilització del litoral del Maresme
	250-00715/13
	Presentació: GP CUP-NCG

	Proposta de resolució sobre el refugi antiaeri del subsòl de l’Institut Pau Vila, de Sabadell
	250-00716/13
	Presentació: GP PSC-Units

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

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

	Proposta de resolució sobre els serveis d’acompanyament per a la segona oportunitat
	250-00719/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la regulació de l’ús de pistoles de gas pebre
	250-00720/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la regulació de l’ús de dispositius conductors d’energia
	250-00721/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la creació d’una campanya en contra de la prostitució
	250-00722/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la millora de la qualitat del subministrament d’aigua de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues
	250-00723/13
	Presentació: GP JxCat

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

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

	Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de promoció de l’enoturisme
	250-00726/13
	Presentació: GP VOX

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


	3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de garantir la seguretat ciutadana
	302-00168/13
	Esmenes transaccionals presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les persones que exerceixen el treball sexual
	302-00169/13
	Esmenes transaccionals presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs 2022-2023 en el servei públic d’educació
	302-00171/13
	Esmenes transaccionals presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre infraestructures
	302-00172/13
	Esmenes transaccionals presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació del curs escolar 2022-2023
	302-00173/13
	Esmenes transaccionals presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les polítiques LGBTI
	302-00174/13
	Esmenes transaccionals presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del curs escolar 2021-2022
	302-00176/13
	Esmenes transaccionals presentades


	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
	Presentació: síndic de Greuges



	4. Informació
	4.50. Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01. Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 198/XIV, sobre la variant de la carretera C-59 a Sant Feliu de Codines
	290-00161/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 243/XIV, sobre una major transparència i retiment de comptes de les actuacions policials
	290-00201/13
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 260/XIV, sobre les oliveres i els oliverars monumentals
	290-00213/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 284/XIV, relativa a l’Informe de fiscalització 15/2021, sobre l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017
	290-00235/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02. Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 44/XIV, sobre les polítiques previstes per a afrontar les conseqüències del canvi climàtic i la crisi energètica
	390-00044/13
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 73/XIV, sobre la gestió dels residus
	390-00073/13
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 74/XIV, sobre el cànon de residus
	390-00074/13
	Informe relatiu al compliment de la Moció

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


	4.52. Compareixences del president de la Generalitat
	4.52.05. Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre les presumptes irregularitats en l’adjudicació d’un contracte de compra de material sanitari a l’empresa Basic Devices arran de la pandèmia de covid
	361-00018/13
	Sol·licitud


	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’Interior amb el conseller d’Interior sobre les mesures de regulació del trànsit previstes per a solucionar els problemes derivats de l’eliminació dels peatges a l’autopista AP-7
	354-00130/13
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi i exposi el seu parer sobre la presumpta ingerència del Departament de Seguretat Nacional per a captar un jove perquè s’infiltrés en
	356-00762/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les mesures de regulació del trànsit previstes per a solucionar els problemes derivats de l’eliminació dels peatges a l’autopista AP-
	356-00763/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’àrea de trànsit de Comissions Obreres davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació de la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra i l’augment de la sinistralitat
	356-00772/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el nivell d’execució dels fons Pròxima Generació fins al juny de 2022
	356-00773/13
	Sol·licitud


	4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Matèries Secretes i Reservades sobre l’aplicació i l’ús de les despeses reservades en els termes de la Llei 28/2001, de regulació dels crèdits destinats a despeses reservades de l’Administració 
	355-00065/13
	Substanciació


	4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Informe d’orientacions pressupostàries relatiu al 2022 i el 2023
	334-00057/13
	Presentació: Conseller, del Departament d’Economia i Hisenda

	Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2022
	334-00058/13
	Presentació: Govern de la Generalitat

	Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la Generalitat en data del 31 de març de 2022
	334-00059/13
	Presentació: Conseller, del Departament d’Economia i Hisenda

	Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de març de 2022
	334-00060/13
	Presentació: Conseller, del Departament d’Economia i Hisenda

	Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en data del 31 de març de 2022
	334-00061/13
	Presentació: Conseller, del Departament d’Economia i Hisenda


	4.90. Règim interior
	4.90.10. Càrrecs i personal
	Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball d’uixer majordom o uixera majordoma adscrit a l’Àrea de Serveis Generals del Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya
	500-00006/13
	Convocatòria






