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de trànsit
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Control del compliment de la Resolució 275/XIV, sobre la detecció de manipulacions 
als tacògrafs dels camions
290-00226/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  63

Control del compliment de la Resolució 276/XIV, sobre l’impuls de mesures legisla-
tives per a regularitzar les urbanitzacions
290-00227/13
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Control del compliment de la Resolució 278/XIV, sobre les millores a  la carretera 
C-59 entre Sant Feliu de Codines i Mollet del Vallès
290-00229/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  64

Control del compliment de la Resolució 279/XIV, sobre el Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge dels aiguamolls de l’Empordà
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Informe relatiu al compliment de la Resolució  66

Control del compliment de la Resolució 280/XIV, sobre el Programa d’infraestruc-
tura verda de Catalunya
290-00231/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  67

Control del compliment de la Resolució 283/XIV, relativa a l’Informe de fiscalització 
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290-00248/13
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Control del compliment de la Resolució 301/XIV, sobre l’entrada en  funcionament 
de l’estació de Motors de la línia 10 del metro
290-00250/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  104

Control del compliment de la Resolució 302/XIV, sobre l’increment de la dotació de 
vehicles assignats a l’àrea bàsica policial de Badalona
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Informe relatiu al compliment de la Resolució  105

Control del compliment de la Resolució 303/XIV, sobre el parc de bombers volun-
taris de Batea
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Informe relatiu al compliment de la Resolució  105
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Control del compliment de la Resolució 304/XIV, sobre l’increment d’efectius poli-
cials a les àrees bàsiques policials Alt Empordà - Figueres i Alt Empordà - Roses
290-00253/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  106

Control del compliment de la Resolució 305/XIV, sobre l’exhumació de Cipriano Mar-
tos Jiménez, militant antifranquista torturat i assassinat per les forces de seguretat 
del règim franquista el 1973 a Reus
290-00254/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  107

Control del compliment de la Resolució 306/XIV, sobre la destinació de l’aportació 
de la Secretaria d’Estat de Memòria Democràtica del Ministeri de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica per a activitats relacionades amb 
la recerca i la identificació de desapareguts durant la Guerra Civil
290-00255/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  107

Control del compliment de la Resolució 307/XIV, sobre la inclusió en el calendari de 
commemoracions oficials de la Generalitat del cinquantè aniversari de la fundació 
de la Unió Militar Democràtica
290-00256/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  109

Control del compliment de la Resolució 308/XIV, sobre la memòria democràtica i les 
migracions interiors del segle XX
290-00257/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  109

Control del compliment de la Resolució 310/XIV, sobre el suport de  la Generalitat 
al moviment memorialista
290-00259/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  110

Control del compliment de la Resolució 311/XIV, sobre la construcció, fent ús de 
treballs forçats, d’un tram de l’actual carretera C-1311
290-00260/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  111

Control del compliment de la Resolució 315/XIV, sobre l’elaboració d’un protocol que 
inclogui la perspectiva de la infància en tot desplegament normatiu
290-00262/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  111

Control del compliment de la Resolució 316/XIV, sobre els centres de desenvolupa-
ment infantil i atenció precoç
290-00263/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  113

Control del compliment de la Resolució 317/XIV, sobre la protecció dels animals uti-
litzats amb finalitats científiques
290-00264/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  114

Control del compliment de la Resolució 318/XIV, sobre el millorament de la conne-
xió dels municipis del Baix Llobregat amb la Universitat Autònoma de Barcelona
290-00265/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  115

Control del compliment de la Resolució 321/XIV, sobre la implantació de mascare-
tes transparents homologades entre el personal funcionari i laboral que té contacte 
directe amb els ciutadans
290-00268/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  115

Control del compliment de la Resolució 330/XIV, relativa a l’Informe de fiscalització 
22/2021, sobre la renda garantida de ciutadania, corresponent a l’exercici del 2018
290-00276/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  116

Control del compliment de la Resolució 333/XIV, sobre el Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Delta de l’Ebre
290-00279/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  119
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Control del compliment de la Resolució 334/XIV, sobre el Programa de gestió per al 
Parc Natural del Delta de l’Ebre
290-00280/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  120

Control del compliment de la Resolució 338/XIV, sobre l’adopció de mesures compen-
satòries per als propietaris de la zona d’especial protecció per a les aus de Balaguer
290-00281/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  121

Control del compliment de la Resolució 339/XIV, sobre el projecte executiu de la 
sisena fase del reg de la zona oriental de la Terra Alta
290-00282/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  122

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 19/XIV, sobre el curs escolar 2021-2022
390-00019/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 123

Control del compliment de la Moció 46/XIV, sobre el funcionament del sistema sanitari
390-00046/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 123

Control del compliment de la Moció 68/XIV, sobre l’activitat ramadera i els efectes 
nocius de les macrogranges
390-00068/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 126

Control del compliment de la Moció 75/XIV, sobre la planificació del  curs escolar 
2022-2023
390-00075/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 127

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 132

Control del compliment de la Moció 90/XIV, sobre el retorn de  les centrals hidroe-
lèctriques al sistema públic
390-00090/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 134

Control del compliment de la Moció 98/XIV, sobre els centres especials de treball
390-00098/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 135

Control del compliment de la Moció 100/XIV, sobre les afectacions i  les mesures 
en l’àmbit energètic
390-00100/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 137

Control del compliment de la Moció 106/XIV, sobre la gestió de les residències per 
a gent gran
390-00106/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 141

Control del compliment de la Moció 108/XIV, sobre les polítiques relatives als drets 
i les oportunitats de la infància
390-00108/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 144

Control del compliment de la Moció 129/XIV, sobre la desinversió crònica de l’Estat 
a Catalunya
390-00129/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 151
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Audiència de la directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa davant 
el Grup de Treball sobre l’Assetjament Escolar i el Ciberassetjament
367-00013/13
Acord de tenir l’audiència 152

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 de la comissió de seguiment i avaluació de les mesures de  contenció de 
rendes dels contractes d’arrendament d’habitatge
334-00065/13
Presentació: Departament de Justícia 152

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el control del compliment 
de les missions específiques del servei públic de competència de la Generalitat de 
Catalunya corresponent al 2020
337-00017/13
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 153

4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposició de llei de declaració del Mercat dels Ocells de la rambla de Barcelona 
com a patrimoni cultural i immaterial de Catalunya
202-00030/13
Pròrroga del termini de presentació de signatures 154
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, d’orientació agrària
200-00009/13

TEXT PRESENTAT

Reg. 71107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 2 d’agost de 2022, s’ha pres, 

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

s’aprova la iniciativa SIG22ACC1068 - Avantprojecte de llei de modificació de la 
Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, i s’autoritza la consellera per-
què el presenti al Parlament.»

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

Projecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, 
d’orientació agrària

Exposició de motius
La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, va establir un marc 

de referència en el sector agrari de Catalunya. Aquesta Llei va posar les bases i va 
establir els objectius per orientar la intervenció dels poders públics en l’economia 
agrària i el món rural, amb l’objectiu de millorar les condicions de vida i el treball i 
d’impulsar el reconeixement multifuncional de l’activitat agrària. La Llei se centra 
bàsicament en la millora de les condicions en les quals s’exerceix l’activitat agrària.

La Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic, va afegir un nou capítol a la Llei 18/2001, de 31 de desembre, re-
latiu al règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres 
fertilitzants i del personal tècnic habilitat redactor de plans de gestió de dejeccions 
ramaderes.

Tanmateix, en el temps transcorregut des de la seva aprovació, s’ha aprovat un 
nou programa d’actuació a les zones vulnerables mitjançant el Decret 153/2019, de 3 
de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprova-
ció del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació 
per nitrats que procedeixen de fonts agràries. Les mesures contingudes en el nou 
programa fan necessari actualitzar les previsions actuals de la Llei 18/2001, de 31 
de desembre, perquè siguin coherents amb l’actual marc normatiu i amb la realitat 
socioeconòmica.

D’altra banda, darrerament a Catalunya s’han produït una sèrie d’entrades mas-
sives a granges o escorxadors per part de grups de defensa animal per denunciar 
les condicions de vida dels animals dins d’aquests establiments. Aquestes conductes 
suposen un risc molt elevat de difusió de malalties i un impacte greu en el benes-
tar dels animals, ja que la majoria dels animals de producció són molt sensibles a 
les situacions d’estrès. Aquestes accions en alguns casos no es poden sancionar de 
manera administrativa perquè a la normativa no hi ha infraccions tipificades que 
descriguin exactament aquestes conductes i els riscos que suposen. Per aquest mo-
tiu, s’introdueix un nou règim sancionador en matèria de sanitat i benestar animal 
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derivat de l’entrada sense autorització de persones alienes a les explotacions rama-
deres i instal·lacions amb risc higienicosanitari. S’introdueix un nou capítol a la Llei 
18/2001, de 31 de desembre, el capítol VIII, que tipifica aquestes infraccions, n’esta-
bleix les sancions, els criteris per graduar-les i la competència per imposar-les i dota 
l’Administració d’una eina jurídica efectiva per lluitar contra aquestes conductes que 
proporciona alhora seguretat jurídica a totes les parts implicades.

Article 1. Modificació de l’article 22 de la Llei 18/2001, de 31 de 
desembre, d’orientació agrària
1.1 Es modifica la lletra l) de l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei 18/2001, de 31 

de desembre, d’orientació agrària, que queda redactat de la manera següent: 
l) Incomplir les obligacions relatives a la instal·lació de dispositius electrònics de 

posicionament global (GPS) o relatives a unitats d’adquisició i registre de dades, o 
relatives a la instal·lació de conductímetres o altres mètodes de mesurament per als 
casos i en els termes que estableixin les disposicions vigents.

1.2 Es modifica la lletra o) de l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei 18/2001, de 31 
de desembre, d’orientació agrària, que queda redactat de la manera següent: 

o) Aplicar purins o altres dejeccions líquides amb vano o ventall en aquelles si-
tuacions en què és prohibit, quan afecti una superfície superior a dues hectàrees.

1.3 Es modifica la lletra p) de l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei 18/2001, de 31 
de desembre, d’orientació agrària, que queda redactat de la manera següent: 

p) No disposar del llibre de gestió de les dejeccions ramaderes, del llibre de 
gestió d’altres fertilitzants o del document equivalent preceptiu en què s’anotin les 
aplicacions fetes durant la campanya, o no conservar-lo durant el termini fixat per 
la normativa vigent.

1.4 S’afegeixen vuit lletres, s), t), u), v), w), x), y) i z), a l’apartat 2 de l’article 22 
de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, amb la redacció següent: 

s) En el cas de centres de gestió de dejeccions ramaderes, no haver presentat el 
pla de gestió de dejeccions ramaderes.

t) En el cas de les persones integradores, subministrar a les explotacions ramade-
res integrades pinsos que superin el percentatge màxim de proteïna bruta que figura 
al pla de gestió de dejeccions de l’explotació ramadera.

u) Aplicar dejeccions ramaderes o altres fertilitzants sense ajustar-se a la norma-
tiva sobre terminis màxims d’incorporació al sòl, quan afecti una superfície superior 
a dues hectàrees.

v) Aplicar dejeccions ramaderes o altres fertilitzants sense ajustar-se a la norma-
tiva sobre distàncies que s’han de respectar en l’aplicació, quan afecti una superfície 
superior a dues hectàrees.

w) Incomplir les restriccions establertes a les disposicions vigents relatives a 
l’aplicació de fertilitzants en terrenys de fort pendent, entollats, inundables, gelats o 
nevats, quan afecti una superfície superior a dues hectàrees.

x) No acreditar la disponibilitat d’assessorament en fertilització en els casos en què 
sigui preceptiu, si l’explotació agrícola té una superfície superior a algun d’aquests 
llindars: 100 hectàrees en secà; 50 hectàrees en regadiu; 15 hectàrees de cultius a 
l’aire lliure d’hortícoles, de flors o de planta ornamental, i 5 hectàrees de cultius en 
hivernacle.

y) No efectuar, quan sigui obligatòria, la declaració anual relativa a la gestió 
de dejeccions ramaderes o altres fertilitzants dins dels terminis i amb els requisits 
preceptius, si es tracta d’una explotació ramadera sotmesa al règim d’autorització 
ambiental o llicència ambiental, o si es tracta d’un centre de gestió o d’una explo-
tació agrícola si, en aquests dos casos, té una superfície superior a algun d’aquests 
llindars: 100 hectàrees en secà; 50 hectàrees en regadiu; 15 hectàrees de cultius a 
l’aire lliure d’hortícoles, de flors o de planta ornamental, i 5 hectàrees de cultius en 
hivernacle.
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z) Tenir fuites en el sistema d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes, d’en-
sitjats o d’efluents de cellers o almàsseres que puguin suposar un risc per al medi 
ambient.

1.5 Es modifiquen les lletres b) i c) de l’apartat 3 de l’article 22 de la Llei 18/2001, 
de 31 de desembre, d’orientació agrària, que queden redactats de la manera següent: 

b) Aplicar dejeccions ramaderes o altres fertilitzants sense ajustar-se a la norma-
tiva sobre distàncies que s’han de respectar en l’aplicació i sobre terminis màxims 
d’incorporació al sòl, quan no sigui infracció greu o molt greu.

c) Incomplir la normativa sobre quantitat màxima, ubicació, durada màxima i al-
tres requisits pel que fa a apilaments temporals de fems, o altres productes orgànics 
amb valor fertilitzant, a peu de finca.

1.6 S’afegeixen tres lletres, i), j) i k), a l’apartat 3 de l’article 22 de la Llei 18/2001, 
de 31 de desembre, d’orientació agrària, amb la redacció següent: 

i) No transmetre telemàticament a l’Administració, en les condicions i dins del 
termini establerts, les dades de traçabilitat del transport de les dejeccions.

j) Incomplir les obligacions establertes a les disposicions vigents relatives a frac-
cionament de l’adobatge.

k) En cas de persones tècniques assessores en fertilització, incomplir les obliga-
cions a què estan subjectes reglamentàriament.

Article 2. Modificació de l’article 23 de la Llei 18/2001, de 31 de 
desembre, d’orientació agrària
Es modifica l’apartat 1 de l’article 23 de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, 

d’orientació agrària, que queda redactat de la manera següent: 
1. Les sancions aplicables a les infraccions tipificades per l’article 22 són les se-

güents: 
a) Per infraccions molt greus: sanció pecuniària entre 8.000 i 30.000 euros.
b) Per infraccions greus: sanció pecuniària entre 3.001 i 8.000 euros.
c) Per infraccions lleus: sanció pecuniària entre 500 i 3.000 euros.

Article 3. Modificació de l’article 25 de la Llei 18/2001, de 31 de 
desembre, d’orientació agrària
3.1 Se suprimeix l’apartat b) de l’article 25.1 de la Llei 18/2001, de 31 de desem-

bre, d’orientació agrària.
3.2 S’afegeix un nou apartat b) a l’article 25.2 de la Llei 18/2001, de 31 de desem-

bre, d’orientació agrària, amb la redacció següent: 
b) Falsejar dades, declaracions o documents relatius al pla de gestió.

Article 4. S’afegeix un capítol, el VIII, a la Llei 18/2001, de 31 de 
desembre, d’orientació agrària, amb el text següent: 
Capítol VIII. Règim sancionador en matèria de sanitat i benestar animal derivat 

de l’entrada sense autorització de persones alienes a les explotacions ramaderes i 
instal·lacions amb risc higienicosanitari

Article 31. Tipificació i classificació de les infraccions 
31.1 Són infraccions molt greus les accions següents: 
a) L’entrada sense autorització de persones alienes a explotacions ramaderes o 

instal·lacions amb risc higienicosanitari quan aquesta entrada produeixi danys irre-
versibles als animals o la seva mort.

b) L’entrada sense autorització de persones alienes a explotacions ramaderes o 
instal·lacions amb risc higienicosanitari quan aquesta entrada suposi un risc d’in-
troducció de malalties de declaració obligatòria, especialment les d’elevada difusió.

c) L’entrada sense autorització de persones alienes a explotacions ramaderes o 
instal·lacions amb risc higienicosanitari i la sostracció d’animals incomplint la nor-
mativa vigent en matèria de benestar animal en el transport i moviments d’animals.
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d) L’entrada sense autorització de persones alienes a explotacions ramaderes o 
instal·lacions amb risc higienicosanitari i el subministrament a aquests animals de 
medicaments o de substàncies no autoritzades.

e) L’entrada sense autorització de persones alienes a explotacions ramaderes 
o instal·lacions amb risc higienicosanitari per realitzar un alliberament voluntari 
d’aquests animals a l’exterior de la instal·lació.

f) Organitzar activitats en grup d’entrades sense autorització a explotacions ra-
maderes i instal·lacions amb risc higienicosanitari i fer-ne difusió per qualsevol mit-
jà que inciti o convidi a participar-hi.

31.2 Són infraccions greus les accions següents: 
a) L’entrada sense autorització de persones alienes a explotacions ramaderes o 

instal·lacions amb risc higienicosanitari quan aquesta entrada produeixi lesions als 
animals o posi en perill la salut o el benestar dels animals.

b) El subministrament a aquests animals de qualsevol substància o aliment que 
provoqui un risc per a la salut de l’animal.

31.3 Són infraccions lleus les accions següents: 
a) L’entrada, sense autorització, de persones alienes a explotacions ramaderes 

o instal·lacions amb risc higienicosanitari sense posar en risc la salut o el benestar 
dels animals.

Article 32. Sancions
Les sancions aplicables a les infraccions tipificades per l’article 31 són les se-

güents: 
a) Per infraccions molt greus: sanció pecuniària entre 30.001 i 60.000 euros.
b) Per infraccions greus: sanció pecuniària entre 3.001 i 30.000 euros.
c) Per infraccions lleus: sanció pecuniària entre 600 i 3.000 euros.
Article 33. Responsabilitat per les infraccions en matèria de sanitat i benestar 

animal derivada de l’entrada sense autorització de persones alienes a les explota-
cions ramaderes i instal·lacions amb risc higienicosanitari 

33.1 Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques que 
incorren en les accions o omissions tipificades com a infraccions en aquest capítol.

33.2 La responsabilitat administrativa per les infraccions a què es refereix aquest 
capítol és compatible amb l’exigència a la persona infractora de la reposició de la 
situació alterada per aquesta persona al seu estat originari, i també amb la indem-
nització pels danys i perjudicis, i és independent de la responsabilitat civil, penal o 
d’un altre ordre que, si és el cas, es pugui exigir, en els termes establerts per l’orde-
nament jurídic.

Article 34. Criteris de graduació de les sancions
34.1 La imposició de sancions s’ha d’adequar a la gravetat del fet constitutiu de 

la infracció i a la graduació de les sancions establertes per aquest capítol i a la resta 
de la normativa sectorial aplicable a l’àmbit de l’agricultura i la ramaderia, i s’han de 
tenir en compte les circumstàncies següents: 

a) El grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència.
e) Actuar en grup organitzadament.
f) Els riscos que la infracció pot produir per a la salut humana o dels animals  

i l’afectació al medi ambient.
g) La concurrència de diverses infraccions en uns mateixos fets.
34.2 Quan ho justifiqui l’adequació deguda entre la sanció que s’hagi d’aplicar 

amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció i les circumstàncies concurrents, 
l’òrgan competent per resoldre pot imposar la sanció en el grau inferior, sempre que 
la persona responsable no hagi estat sancionada per una infracció igual o relaciona-
da amb el benestar animal en els darrers cinc anys.
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Article 35. Concurrència d’infraccions
A la persona responsable de dues o més infraccions, se li han d’imposar totes les 

sancions corresponents a les diverses infraccions.
Article 36. Competències per a la imposició de sancions i per a la resolució de 

recursos
36.1 Correspon al director o la directora dels serveis territorials corresponents 

del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia acordar l’inici dels 
procediments sancionadors i designar-ne l’instructor o la instructora.

36.2 Són competents per imposar les sancions que estableix aquest capítol els 
òrgans següents: 

a) El director o la directora dels serveis territorials corresponents del depar-
tament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, en cas d’infraccions lleus  
i greus.

b) El director o la directora general competent en matèria d’agricultura i rama-
deria, en cas d’infraccions molt greus.

36.3 Els òrgans competents per resoldre els recursos d’alçada són: 
a) El director o la directora general competent en matèria d’agricultura i rama-

deria, si el recurs s’interposa contra actes dictats pel director o la directora dels ser-
veis territorials corresponents.

b) El conseller o la consellera del departament competent en matèria d’agricultu-
ra i ramaderia, si el recurs s’interposa contra actes dictats pel director o la directora 
general competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor als vint dies d’haver estat publicada en el Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents
1. Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte 

de llei de modificació de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, 
de data 31.10.2019

2. Certificat relatiu a que l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, 
de 31 de desembre, d’orientació agrària va estar objecte de consulta prèvia al portal 
web Participa Gencat des del 18 de novembre fins al 18 de desembre de 2019. 

3. 1a. Versió del text de l’Avantprojecte de llei aprovat pel CT, de 26.05.2020
4. Memòria general del Avantprojecte de llei, de 06.03.2020 
5. Memòria de les observacions i les al·legacions presentades en els tràmits de 

consulta inter-departamental, audiència, informació pública e informes, si escau,  
i raons que han dut a desestimar-les, si és el cas, de 06.03.2020

6. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades, de 06.03.2020
7. Informe de valoració de l’Avantprojecte de llei per part del Servei d’Organit-

zació, de 06.03.2020
8. Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídica, de 07.05.2020
9. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de 08.05.2020
10. Certificació del secretari del Govern, conforme es pot continuar la tramitació 

del l’Avantprojecte de llei, de 01.06.2020.
11. Escrit a entitats motivades en el tràmit d’audiència i justificants de recep-

ció de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 18/2001 de 31 de desembre, 
d’Orientació Agrària de Catalunya, de 10.06.2020

12. Edicte d’informació pública l’Avantprojecte de llei (DOGC Núm. 8155 de 
16.06.2020)

13. Informe de l’Institut Català de les Dones, de 18.06.2020
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14. Al·legacions de Anprogapor, GSP Lleida i Porcat, a la proposta de l’Avant-
projecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’Orientació 
Agrària, de 17.06.2020

15. Al·legacions de FAADA, de 01.06.2020
16. Observacions d’Unió de Pagesos, de juliol 2020
17. Nova versió de la Memòria de les observacions i les al·legacions presentades 

en els tràmits de consulta interdepartamental, audiència, informació pública i infor-
mes, si escau, i raons que han dut a desestimar-les, si és el cas, de 08.02.2021

18. Nova versió del text l’Avantprojecte de llei, aprovat pel CT 06.04.2021
19. Certificació del secretari del Govern, conforme es pot continuar la tramitació 

de l’Avantprojecte de llei, de 07.04.2021
20. Escrit de sol·licitud de dictamen al Consell de Treball, Econòmic i Social de 

Catalunya, de 08.04.2021
21. Justificant de lliurament per e-valisa de la sol·licitud de Dictamen de l’Avant-

projecte de Llei, de 10.04.2021
22. Dictamen 05/2021 del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 

de 03.05.2021
23. Nova versió de la Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades 

amb Annexos, de 12.07.2022
24. Nova versió de la Memòria de les observacions i al·legacions presentades en 

la tramitació de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, de 31 de 
desembre, d’orientació agrària, de 13.07.2022

25. Informe Jurídic definitiu relatiu a l’Avantprojecte de llei emès per l’Assesso-
ria Jurídica, de 14.07.2022

26. Nota de valoració de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del De-
partament de Salut pública, de 26.07.2022

27. Nova versió del Text de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 
18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, aprovat pel Consell Tècnic, de de 
26.07.2022.

28. Certificat del secretari del Govern conforme ha quedat vista, per tal de ser 
elevada al Govern l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, de 31 de 
desembre, d’orientació agrària, de 28.07.2022

29. Versió definitiva del Text de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 
18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, aprovat per el Govern

30. Certificat del secretari del Govern conforme en la sessió de Govern del 
02.08.2022 s’autoritza a que es presenti l’Avantprojecte de Llei davant el Parlament 
de Catalunya, de 03.08.2022.

31. Actualització de la Pàgina web del Departament d’Acció Climàtica, Alimen-
tació i Agenda Rural d’exposició de l’Avantprojecte de llei, de 31.08.2022. 

Barcelona, 31 d’agost de 2022

N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71715, 71735 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 09.09.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 71715, 71735)

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

1. A traslladar al Ministeri de per a la Transició Energètica Ecològica i Repte 
Demogràfic, l’oposició la urgència en l’execució de les actuacions previstes que ge-
nera al territori del projecte «Estrategia de Actuación en el Maresme» d’estabilit-
zació del litoral i la necessitat d’acordar aquestes actuacions amb el territori i amb 
totes les administracions catalanes.

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

2. A traslladar al Ministeri de per a la Transició Energètica Ecològica i Repte 
Demogràfic, que respecti la voluntat de l’Ajuntament del Masnou per trobar alterna-
tives consensuades més en línia en amb la situació d’emergència climàtica, i para-
litzi durant uns mesos de forma temporal el projecte «Estrategia de Actuación en el 
Maresme» en la seva fase que d’actuació «Proyecto de actuaciones en el Maresme; 
Premià de Mar - El Masnou».

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació del punt 4

4. Instar al Govern de l’Estat a signar un Acord o Conveni amb la Generalitat 
de Catalunya per tal dissenyar 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.

– Revisió i impulsar el pla «Estrategia de Actuación en el Maresme» per avalu-
ar-ne la seva adequació a les estratègies de gestió litoral actuals, així com a la Llei 
8/2020 de protecció 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 utilit-
zació de les anomenades solucions basades en la natura (NBS), i acord al Protocol 
de Gestió Integrada de les Zones Costaneres del Mediterrani.



BOPC 379
12 de setembre de 2022

4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 17 

Proposta de resolució sobre l’aplicació del principi de no-
discriminació a les proves d’accés a la universitat
250-00762/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 70129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la aplicación del Principio de 
no Discriminación en las pruebas de examen de la Evaluación de Bachillerato para 
el Acceso a la Universidad, para que sea sustanciada ante la Comissió de Recerca i 
Universitats, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las pruebas de acceso a la universidad constituyen un instrumento fundamental 

para asegurar el éxito de la experiencia universitaria del alumno y la primera palan-
ca para garantizar una correcta inserción laboral de los estudiantes universitarios.

Según los artículos 38. 1 y 38.2 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación «Para 
acceder a los estudios universitarios será necesaria la superación de una prueba 
que, junto con las calificaciones obtenidas en bachillerato, valorará, con carácter 
objetivo, la madurez académica y los conocimientos adquiridos en él, así como la 
capacidad para seguir con éxito los estudios universitarios. Podrán presentarse a  
la prueba de acceso a la universidad quienes estén en posesión del título de Bachi-
ller, con independencia de la modalidad y de la vía cursada. La prueba tendrá vali-
dez para el acceso a las distintas titulaciones de las universidades españolas».

Además, por razón de las competencias que en materia de educación tienen atri-
buidas las Comunidades autónomas, se les permite desarrollar, a partir de una mí-
nima e insuficiente base común nacional, las pruebas de acceso a la universidad, en 
atención a los factores y criterios que cada Comunidad Autónoma considere opor-
tuno.

En este contexto, es primordial resaltar los dos motivos principales por los cuales 
la multiplicidad regional de pruebas de acceso a la universidad resulta dañina para 
el interés general de la nación española.

En primer lugar, la ausencia de homogeneización en las pruebas de acceso a la 
universidad contraviene los principios de equidad e igualdad de oportunidades entre 
los alumnos españoles ya que implica que los criterios utilizados para la estructura-
ción y redacción de dichas pruebas estén sometidos parcialmente a consideraciones 
regionales «sui generis» de muy variada índole, provocando así enormes diferencias 
examinatorias a nivel de complejidad o temario específico.

En consecuencia, dicha heterogeneidad implica una transgresión directa en con-
tra de la lógica meritocrática que debe permear cualquier prueba de acceso a la uni-
versidad y supone agravios comparativos entre diferentes alumnos de España, con 
evidentes consecuencias discriminatorias interregionales.

Así las cosas, es importante destacar que estos agravios comparativos pueden 
vulnerar diversas disposiciones jurídicas establecidas en nuestra legislación nacio-
nal o autonómica. Por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución Española establece 
la igualdad de los españoles ante la ley, lo que debería excluir «de iure» la discrimi-
nación territorial en materia de acceso a la universidad. Además, la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, explicita en su artículo 38.5 que «La prueba de acceso a la 
universidad se realizará adoptando las medidas necesarias para asegurar la igual-
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dad de oportunidades, la no discriminación del alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
que se presenten».

En segundo lugar, la actual diversidad de pruebas de acceso a la universidad en 
España resulta ineficiente e ineficaz en términos de desarrollo económico. Esta he-
terogeneidad puede distorsionar negativamente la eficacia productiva de los proce-
sos de emparejamiento universidad-alumno y empresa-alumno, ya que los criterios 
establecidos para la colocación de un determinado estudiante en una universidad 
española no se ciñen únicamente a cuestiones relacionadas con el talento y el interés 
personal de cada persona. Así, este problema puede conllevar rupturas en la unidad 
de mercado nacional, y crear desincentivos para la sana competición entre estudian-
tes de distintas regiones de nuestra nación.

Finalmente, pese a la evidente relevancia de los dos motivos expuestos en esta 
Propuesta de Resolución, es importante poner en valor el principal argumento es-
grimido por aquellos agentes de la sociedad que defienden la pluralidad de exáme-
nes y pruebas de acceso a la universidad. El principal argumento expuesto por estos 
actores establece la necesidad de adecuar las pruebas de acceso a la universidad al 
nivel socioeconómico de las distintas regiones de España. De lo contrario, se podría 
incurrir en violaciones del principio de igualdad de oportunidades, dado que aque-
llas Comunidades Autónomas con mejores índices socioeconómicos tienden a tener 
mejores resultados académicos.

Sin embargo, incluso si se acepta la validez de dicho argumento, la mejora en la 
igualdad de oportunidades entre actores que ostentan diferentes niveles socioeconó-
micos, tiene que realizarse de manera previa a la examinación universitaria.

Es decir, para aprovechar los potenciales beneficios y externalidades positivas 
que generan los estudios universitarios para la sociedad en su conjunto, es necesa-
rio establecer las medidas pertinentes durante la etapa escolar primaria y educación 
secundaria obligatoria que aseguren que el nivel socioeconómico de una región no 
sea determinante para su nivel educativo y académico durante la etapa universitaria.

En conclusión, a efectos de los expuesto en este texto, resulta fundamental evitar 
discriminaciones y garantizar la celebración de una prueba universitaria única en 
condiciones de igualdad, sin que se produzcan situaciones de privilegio o de desven-
taja entre alumnos de las diferentes regiones españolas.

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. Que inste al Ministerio de Educación y al Gobierno de España a que, 

con vistas al próximo curso académico 2022/23 y los sucesivos, vele por la implan-
tación en toda España de un modelo único de examen de la Evaluación de Bachille-
rato para el Acceso a la Universidad.

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX
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Proposta de resolució sobre els procediments de mobilitat 
dels professors de religió als centres docents públics
250-00763/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 70130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución sobre los procedimientos de movilidad 
del profesorado de religión en centros docentes públicos dependientes del Depar-
tament d’Educació, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
La disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 27/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, determinó que el profesorado no perteneciente a los cuerpos de funcio-
narios docentes pudiera impartir la enseñanza de religión en centros públicos en ré-
gimen de contratación laboral con la administración competente.

Además, se estableció que dicho profesorado accedería al destino de acuerdo con 
criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad, percibiendo las retribuciones 
equivalentes a los profesores interinos en su respectivo nivel educativo.

El Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, reguló la relación laboral de los pro-
fesores de religión prevista en la disposición adicional tercera de la citada ley or-
gánica. En este real decreto se detallan los requisitos exigibles para impartir las 
enseñanzas de religión, la contratación del profesorado por tiempo indefinido, la 
modalidad de contrato a tiempo completo o parcial, los criterios objetivos de valo-
ración que, como mínimo, deben tenerse en cuenta para el acceso al destino y las 
causas posibles de extinción de contrato. En su disposición adicional única se deter-
mina que los profesores de religión no pertenecientes a los cuerpos de funcionarios 
docentes que estuviesen contratados a la entrada en vigor del Real Decreto pasarían 
automáticamente a tener una relación laboral por tiempo indefinido en los términos 
previstos en el propio Real Decreto, excepto los que tuvieran un contrato para susti-
tuir al titular de la relación laboral.

Además de la legislación nacional, en nuestra región se reguló el sistema de ad-
judicación de destinos del profesorado de religión en centros públicos mediante la 
Resolució ENS/283/2012, de 3 de febrer, per la qual es regula el procediment d’adju-
dicació de destinacions definitives i mobilitat per al professorat de religió en centres 
docents públics dependents del Departament d’Ensenyament.

La última convocatoria de un procedimiento de estas características se remonta 
al año 2013, y vino regulado por la Resolució ENS/2496/2013, de 25 de novembre, 
de convocatòria del procediment de mobilitat i d’adjudicació de destinacions defi-
nitives per al professorat de religió en centres educatius públics dependents del De-
partament d’Ensenyament.

Por consiguiente, al no haberse convocado ningún otro procedimiento desde 
hace casi diez años, se ha impedido que gran parte del colectivo de docentes de 
religión pueda acceder a la destinación definitiva y que, otro tanto no haya podido 
optar a la ampliación de su jornada o al traslado voluntario de centro o centros que 
le permitiera mejorar la conciliación familiar.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
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Primero: Convocar un procedimiento de adjudicación de destinos definitivos y 
movilidad para el profesorado de religión en centros docentes públicos dependientes 
del Departament d’Educació, como muy tarde, inmediatamente después de la fina-
lización –en diciembre de 2024– del proceso de estabilización regulado por la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tempora-
lidad en el empleo público.

Segundo: Que hasta la convocatoria de dicho procedimiento, se prorrogue la do-
tación de las plazas del profesorado de religión actuales, en orden a evitar cualquier 
tipo de pérdida o merma de sus condiciones laborales.

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la modernització del canal d’Urgell
250-00764/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 70131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para dar impulso a la moderniza-
ción del Canal de Urgel, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En el año 1847 se inició la construcción del Canal de Urgel, una gran infraes-

tructura hidráulica destinada principalmente al riego, por la que se transporta agua 
desde el río Segre a los campos de cultivo.

El canal de Urgel está formado por dos canales y cuatro acequias, y transcurre 
por diferentes municipios de las comarcas de l’Urgell, Plana de Urgell, Noguera, 
Segrià y Garrigas, abasteciendo a granjas e industrias. El canal ha permitido crear 
el estanque de Ivars y Vila-sana, el de mayor superficie de Cataluña. Además, cabe 
destacar que, actualmente, produce energía hidráulica que da servicio a unas 77.000 
personas.

Aun cuando en los últimos cinco años se han perdido dos mil hectáreas de cul-
tivos, no cabe ninguna duda que el Canal de Urgel ha cumplido su función, con-
virtiendo a Lérida en uno de los pilares de la economía de Cataluña y en una gran 
potencia frutícola a nivel nacional. No obstante, es imprescindible realizar políticas 
de modernización y reactivación económica.

Actualmente hay 9.000 agricultores en el régimen agrario de los 15.000 que ha-
bía hace unos años. De no actuar de forma inmediata, la provincia de Lérida, entra-
rá en una fase de decadencia y empobrecimiento de su estructura socioeconómica.

En la Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgell –CGRCU– son 
conscientes de la difícil situación que atraviesan y de la urgencia de impulsar la 
modernización de todas las zonas regables de los Canales de Urgel, al objeto de po-
tenciar la actividad agrícola y de evitar la desaparición de numerosas explotaciones 
agrarias.

Debe tenerse en cuenta que Cataluña es una de las principales regiones agrarias 
productora de fruta dulce, siendo la provincia de Lérida la que más hectáreas dedica 
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a los árboles frutales, en particular, manzanos, perales, melocotoneros y nectarinas. 
La superficie de cultivo en la actualidad es de 30.301 hectáreas, según los datos ofi-
ciales de la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Mundo Rural.

La modernización de los canales de Urgell ayudará a garantizar la competiti-
vidad de la agricultura de la zona, incrementar la rentabilidad de las explotaciones 
agrícolas, introducir nuevos cultivos, evitar la despoblación, reforzar la soberanía 
alimentaria española, facilitar el relevo generacional en explotaciones agrícolas y a 
hacer frente a épocas de sequías.

En definitiva, es inaplazable abordar la necesidad de un regadío modernizado 
para poder diversificar cultivos, generar nuevas industrias y, por tanto, puestos de 
trabajo y poder competir con el mundo con nuevos productos.

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. Priorizar, en el marco de los fondos Next Generation, la modernización 

y ampliación del sistema hidráulico de los Canales de Urgell para adaptarlos y dar 
cobertura a las 87.000 hectáreas de cultivo de las comarcas del Pla d’Urgell, Urgell, 
La Noguera, Segrià y Garrigues.

Segundo. Realizar un Plan Estratégico de Reactivación Económica en las comar-
cas antes citadas con el fin de impulsar acciones que aborden la despoblación del te-
rritorio, la lucha contra la sequía, el abastecimiento alimentario y el mantenimiento 
de la actividad empresarial.

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la supressió del projecte «Queda’t 
a la Catalunya Central»
250-00765/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 70132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 so-
bre la supresión del Proyecto «Quédate en la Cataluña Central», para que sea sustan-
ciada ante la Comissió d’Empresa i Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 27 de enero de 2022, la Junta General para el Desarrollo Rural de la Cataluña 

Central aprobaba la publicación y bases de participación del proyecto «Queda’t a la 
Catalunya Central». Un proyecto cuyo eje principal se basa en la subvención de la 
contratación de personas inmigrantes extracomunitarias en situación regular o «re-
gularizable», así como aquellas personas inmigrantes (regularizadas o regulariza-
bles) que deseen darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Siendo el presupuesto total del programa 16.450,00 euros, las subvenciones eco-
nómicas mencionadas en el párrafo anterior se enmarcan dentro del Plan Estraté-
gico «Queda’t a la Catalunya Central», aprobado por el Departamento de Acción 
Climática, Alimentación y Agenda Rural (DACC) en el mes de julio de 2021, con 
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una dotación presupuestaria cofinanciada entre el DACC, FEADER (Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural) y entidades del territorio local.

El objetivo de este proyecto es doble: por una parte, estas prestaciones pretenden 
ayudar en la inserción laboral de inmigrantes extracomunitarios que se encuentren en 
una situación regular o regularizable. Por otro lado, este programa se encuadra en las 
acciones dirigidas al combate contra la despoblación en la Cataluña interior.

En este contexto, es necesario recalcar los agravios y problemas derivados del 
planteamiento de este proyecto.

Primero, creemos fundamental que se aplique el Principio de Prioridad Nacional 
en todas las ayudas, prestaciones o planes económicos públicos de Cataluña. Dada 
la actual coyuntura de urgencia socioeconómica, vemos necesario priorizar la con-
tratación de ciudadanos nacionales.

Segundo, los criterios establecidos de contratación de personas inmigrantes, in-
troducen un serio agravio comparativo entre inmigrantes regularizados e inmigran-
tes que todavía no se encuentran en una situación regular en España.

Y, tercero, las políticas de fomento de la repoblación en la Cataluña interior no 
pueden ir acompañadas de políticas de fijación de población inmigrante en el terri-
torio. Por el contrario, se han de establecer medidas para incentivar al alza la nata-
lidad nacional.

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. Suprimir el Proyecto «Quédate en la Cataluña Central» y reorientar su do-

tación presupuestaria a iniciativas que fomenten la contratación de ciudadanos na-
cionales e inmigrantes en situación legal; priorizando siempre la contratación de 
ciudadanos españoles.

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

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

Proposta de resolució sobre la supressió de les subvencions 
a l’Associació d’Amics de la Bressola
250-00766/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 70162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución para la supresión de subvenciones de la 
Asociación Amics de la Bressola, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Edu-
cació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Asociación Amics de la Bressola es una entidad que se constituyó en el Re-

gistro de Asociaciones de la Generalitat el año 1986 en Barcelona. Forma parte del  
Registro de grupos de interés de Cataluña y fue una de las primeras entidades  
del Censo del Fomento de la Lengua Catalana desde su creación.

La Asociación se dedica a fomentar el uso del catalán y a seguir el modelo de 
inmersión lingüística en territorios del sureste de Francia, también conocido como 
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Catalunya Nord. Entre sus objetivos figura «la creación y mantenimiento de las es-
cuelas de la Asociación Amics de la Bressola de la Catalunya Nord; impulsar el in-
tercambio cultural y educativo transfronterizo entre escuelas, y en particular, entre 
sus maestros y alumnos; y promover todo tipo de intercambios con los catalanes de 
la Catalunya Nord.» Tiene siete escuelas, un colegio y 1100 alumnos matriculados.

Entre los años 2016 y 2021 la Asociación Amics de la Bressola ha recibido un 
importe total de 2.252.276,04 € de la Generalitat de Catalunya. De esta financiación, 
2.250.000€ han sido subvencionados por el Departament de Presidència para sufra-
gar el personal docente de las escuelas de La Bressola y 2.276,04€ por el Departa-
ment de Cultura en concepto de «Adquisició de CD i contes de l’Associació d’Amics 
de la Bressola per a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública».

Además, el pasado 28 de junio, el Consejo de Gobierno de la Generalitat autori-
zó al Departamento de Presidencia la concesión de una ayuda de 650.000 euros para 
contribuir a financiar los gastos del personal docente de la Asociación.

Impulsar el conocimiento y la difusión de una lengua y una cultura resulta acer-
tado, pero no es concebible cuando, como ha sucedido en los últimos cuarenta años 
en Cataluña con la construcción de la Nation Building del Sr. Pujol, una lengua 
como el catalán se emplea como arma ideológica. Asimismo, resulta del todo inad-
misible que se produzca una intromisión en la política lingüística de un país vecino 
como Francia, más viniendo de los líderes separatistas de una región española.

El sistema educativo catalán adolece de una infrafinanciación crónica y de gra-
ves problemas estructurales. Sin ir más lejos, ante los recortes de los sucesivos Go-
biernos de la Generalitat que se iniciaron en 2011 el profesorado fue uno de los 
colectivos que tuvo que llevar a cabo un mayor esfuerzo, tanto en salario como en 
carga de trabajo. La pérdida de la paga extraordinaria del año 2014 de todos los em-
pleados públicos, también los docentes, fue una de las múltiples restricciones a las 
que se vieron abocados.

Son múltiples los problemas que asolan a la educación en Cataluña mientras la 
Generalitat invierte recursos de las arcas públicas en la expansión de la inmersión 
lingüística en catalán financiando a docentes en el extranjero. Un sistema de inmer-
sión que, tal y como se aplica en Cataluña, es una auténtica anomalía, ya que no 
es de aplicación en ninguna otra región del mundo donde conviven varias lenguas 
oficiales.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero: Suprimir cualquier tipo de subvención o ayuda a la Asociación Amics 

de la Bressola.
Segundo: Destinar el importe total de las subvenciones que ha recibido la Aso-

ciación Amics de la Bressola a dotar a los centros escolares de un mayor número de 
profesionales educativos para atender adecuadamente al alumnado con necesidades 
educativas específicas.

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX
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Proposta de resolució sobre el reconeixement a les víctimes del 
terrorisme
250-00767/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 70166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución de Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo, para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Este año 2022 se conmemora el trigésimo quinto aniversario del atentado de la 

banda terrorista ETA en el Hipercor de Barcelona, que acabó con la vida de veintiu-
na personas e hirió a cuarenta y cinco más, y el quinto aniversario de los atentados 
del 17 y 18 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, donde una célula yihadista 
asesinó a dieciséis personas e hirió a más de un centenar.

El terrorismo nace del odio, se basa en el desprecio a la vida y es un auténtico cri-
men contra la humanidad. La violencia terrorista, además de injusta e ilegítima, supo-
ne un atentado supremo contra la dignidad humana y constituye una grave amenaza 
para la convivencia social y la integridad nacional. Los atentados terroristas ocurridos 
en Cataluña y en el resto de España, propiciados por grupos yihadistas y de izquier-
da separatista (como ETA o Terra Lliure), han tenido un coste humano irreparable y 
han tenido un impacto muy grande en la sociedad, causando pérdidas irreparables en 
multitud de familias que han visto truncadas sus vidas con la pérdida de seres queri-
dos inocentes.

Cabe recordar que la responsabilidad principal de apoyar a las víctimas del te-
rrorismo y defender sus derechos recae en las administraciones y los poderes pú-
blicos. Desgraciadamente, y con demasiada frecuencia, las víctimas se encuentran 
en un estado de abandono y olvido que les impide continuar dignamente con su 
vida tras haber experimentado en sus carnes episodios del todo traumáticos. Por si 
fuera poco, tienen que sufrir con impotencia multitud de actos de enaltecimiento a 
los terroristas, también en Cataluña, que ahondan las heridas de las víctimas y re-
presentan un verdadero insulto a la memoria de los inocentes asesinados a manos 
de terroristas separatistas y yihadistas. Asimismo, la presencia de ex miembros de 
bandas terroristas que no han pedido perdón a sus víctimas en puestos destacados 
de la vida política y social, como Otegi al frente de EH Bildu o Carles Sastre al 
frente del sindicato Intersindical CSC, supone una afrenta inaceptable contra todas 
las víctimas del terrorismo y contra la memoria de los fallecidos. Para lograr su to-
tal rehabilitación, más allá de que se les atienda en sus necesidades inmediatas, es 
de justicia que se les otorgue un apoyo continuado a lo largo del tiempo que incluya 
atención multidisciplinar para su total y pleno resarcimiento, así como asegurar que 
no se produzcan actos de enaltecimiento a los asesinos.

Cuando se atenta contra las víctimas, se atenta contra toda la sociedad y con-
tra el conjunto de la nación. Reconocer el mérito y la memoria de las víctimas del 
terrorismo es un deber moral y una defensa radical de la dignidad humana y de la 
integridad nacional misma.

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

Propuesta de resolución
Primero. El Parlamento de Cataluña condena los actos de terrorismo yihadista, 

terrorismo etarra, y terrorismo de la izquierda separatista ocurridos en Cataluña.
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Segundo. El Parlamento de Cataluña se adhiere a la Conmemoración y Homena-
je internacional a las Víctimas del Terrorismo del 21 de agosto.

Tercero. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a asegu-
rar una atención psicológica, social y financiera continuada en el tiempo a las vícti-
mas del terrorismo en Cataluña.

Cuarto. El Parlamento de Cataluña insta al Departamento de Interior de la Ge-
neralitat a impedir cualquier acto de enaltecimiento a terroristas.

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Proposta de resolució sobre la declaració del 16 de juliol com a dia 
de la memòria històrica LGBTI
250-00768/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP

Reg. 70207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 Repu-
blicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu 
adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució per a declarar el 16 de juliol com a dia de la memòria històrica LGTBI, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La dictadura feixista del general Franco ha estat un dels períodes més opressors 

vers les persones LGTBI a l’Estat Espanyol.
Fins l’any 1970, estava en vigor a tot l’Estat la Ley de Vagos y Maleantes, que 

castigava les relacions entre persones del mateix sexe. A incis dels anys 70, les Corts 
Franquistes elaboren la Ley de Peligrosidad Social, un pas més en la repressió, con-
trol i càstig vers el col·lectiu de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

Com a resposta a l’LGTBI-fòbica proposta franquista, neix a Barcelona el MELH 
(Movimiento Español de Liberación Homosexual), l’antecessor del FAGC. El FAGC 
va néixer el 1975, un cop dissolt el MELH i «acabada» la dictadura franquista.

El FAGC va ser la primera organització unitària per l’alliberament LGTBI a Ca-
talunya i a l’Estat Espanyol. Durant els primers anys de la Transició, el FAGC orga-
nitza la primera manifestació a les Rambles de Barcelona el 1977.

El 1978, s’aconsegueix treure el supòsit d«homosexualitat» de la Ley de Peligro-
sidad Social.

El 16 de juliol és la data on es va aconseguir per primer cop a la història, la lega-
lització d’una organització per l’alliberament LGTBI, el FAGC, després d’una llarga 
lluita, on va comptar amb un suport majoritari de la societat civil catalana, així com 
de les forces polítiques progressistes. Cal destacar el paper cabdal del PSUC, que 
va instar al Govern central a la legalització del FAGC, fet que es va produir el 16 de 
juliol de 1980 com a decisió del Consell de Ministres d’aquell dia.
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El FAGC ha continuat i continua lluitant pels drets i llibertats de les persones 
LGTBI a tot el territori del nostre país.

Per aquests motius, els grups sotasignants presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Declara el 16 de juliol com a Dia per a la memòria històrica LGTBI 
2. Manifesta que aquesta data ha de contribuir a visibilitzar i reconèixer a les 

organitzacios i activistes que han fet possible la consecució dels drets i les llibertats 
de les persones LGTBI.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mòni-

ca Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG, portaveus; 
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Proposta de resolució sobre la reforma del projecte Odisseu
250-00769/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 70276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

Isabel Lázaro Pina, diputada, Antonio Ramón López Gómez, diputado, Alberto 
Tarradas Paneque, diputado, Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parla-
mentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
reforma del Proyecto Odisseu, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa 
i Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Proyecto Odisseu constituye un programa público de pre-inserción laboral 

promovido por la Generalidad de Cataluña en colaboración con la Comisión Euro-
pea y entidades público-privadas de ámbito rural.

En concreto, el objetivo troncal de dicho proyecto es incentivar y facilitar el re-
torno y la nueva llegada de jóvenes al mundo rural mediante el fomento de su inser-
ción laboral. Para lograr tal cometido, esta iniciativa promueve a través de prestacio-
nes económicas directas, la contratación en prácticas de estudiantes universitarios 
por empresas y entidades localizadas en el ámbito geográfico rural. Esto es, la prin-
cipal acción de este programa consiste en la creación de un puente entre empresas 
y jóvenes a través de la subvención parcial de la remuneración de un estudiante en 
prácticas.

En este contexto, el presupuesto adjudicado en el año 2021 para las prestaciones 
monetarias relacionadas con las remuneraciones de los jóvenes participantes, ascen-
dió a 90.000 euros; lo que supone más del doble que en el año 2017.

Además, el programa recibió 110 solicitudes de ayuda, aprobando 100 de las 
mismas, y garantizando 99 estancias de prácticas en diferentes sectores de actividad 
económica y laboral.

En este marco, resulta fundamental recalcar los potenciales beneficios derivados 
de este programa.

En primer lugar, la inserción laboral juvenil en entornos rurales puede incidir de 
manera positiva en los objetivos de dinamización e innovación de las economías lo-
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cales, de proximidad y de la Cataluña del interior; mejorando así la competitividad 
del tejido de la PYME rural mediante la aportación de mano de obra cualificada.

En segundo lugar, programas relacionados con la inserción laboral juvenil 
 pueden representar herramientas tractoras de fijación de población en determinados 
territorios de la Cataluña interior, estimulando al alza la demografía local, revita-
lizando la cohesión social e impulsando cultural y socialmente a territorios actual-
mente despoblados y desprovistos de servicios públicos básicos.

Sin embargo, dicho potencial no está siendo suficientemente explotado y explo-
rado debido a serias deficiencias de diseño del programa.

Primeramente, por cuanto a pesar del incremento presupuestario logrado en el 
año 2021, la cobertura social del programa es marcadamente insuficiente. Muestra 
de ello es el hecho de que las bases reguladoras de las ayudas a las que hace refe-
rencia la Resolución REU/1460/2022, de 13 de mayo, deja fuera a estudiantes de 
 formación profesional; hecho que acaba repercutiendo negativamente en el actual 
desajuste entre oferta y demanda en el mercado de trabajo de la Cataluña del inte-
rior.

En segundo término, por cuanto el vínculo monetario empresa-Generalidad se 
ciñe únicamente al periodo de prácticas, debilitando las posibilidades de lograr con-
tinuidad en el puesto laboral y, por tanto, conseguir objetivos de fijación de pobla-
ción y dinamismo económico territorial. En el año 2021, solamente 17 participantes 
de las 99 estancias realizadas lograron una vinculación prolongada en el tiempo 
después del espacio temporal de prácticas inicial.

Por último, por cuanto es necesario vincular el diseño del programa con estrate-
gias regionales relacionadas con el reto demográfico, el impulso empresarial en el 
mundo rural derivado del sector primario y la industria, la revitalización de la Cata-
luña despoblada y la equidad territorial. Ilustrando esta necesidad podemos obser-
var cómo en el año 2021 las ofertas disponibles en materia de turismo, patrimonio 
y cultura, superaban ampliamente las ofertas en otros ámbitos profesionales relacio-
nados con las ciencias ambientales, alimentación o agronomía, siendo las ofertas en 
instituciones públicas o del tercer sector más numerosas que las vinculadas a inicia-
tivas puramente privadas.

En conclusión, existen varias deficiencias de diseño que requieren corrección 
para poder aprovechar todo el potencial y externalidades positivas que el Proyecto 
Odisseu ostenta, en relación a la consecución de objetivos fundamentales para el 
devenir de la sociedad catalana.

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. Potenciar el programa Odisseu mediante el aumento de su dotación presupues-

taria y flexibilización de los requisitos de participación tanto para empresas como 
para los trabajadores/estudiantes, con el objetivo de aumentar la cobertura laboral 
del servicio.

2. Ampliar el programa a aquellos alumnos que estén cursando formación profe-
sional y no solamente grados y másteres universitarios.

3. Establecer sistemas de bonificación a las empresas que contraten a jóvenes 
que han realizado el programa de prácticas Odisseu, estableciéndose medidas para 
incentivar que las empresas participantes en el programa prolonguen la relación 
laboral con estudiantes en prácticas del proyecto Odisseu una vez finalizadas las 
mismas.

4. Vincular el programa Odisseu con estrategias específicas de protección del 
sector primario catalán, desarrollo energético local e impulso a la reindustrializa-
ción de Cataluña.
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5. Priorizar en la adjudicación de fondos a empresas enmarcadas en los sectores 
industriales y primarios de los territorios elegidos.

6. Introducir el Principio de Prioridad Nacional en las ayudas a empresas para 
promover el desarrollo económico de estudiantes españoles.

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to; Isabel Lázaro Pina, Antonio Ramón López Gómez, Alberto Tarradas Paneque, 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputados, GP VOX

Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar la degradació 
del centre històric de Lleida
250-00770/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 70512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per evitar la degradació 
del centre històric de la ciutat de Lleida, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els últims anys la inseguretat, derivada de diverses causes, s’ha anat incre-

mentant al centre històric de la ciutat de Lleida. Aquesta inseguretat cronificada 
queda palesa per les múltiples denúncies públiques de les entitats veïnals, de ciuta-
dans particulars, dels turistes que visiten la ciutat i que se’n fan ressò a les ressenyes 
negatives als portals de reserva d’hotels, apartaments o establiments de restauració, 
la qual cosa perjudica greument la imatge de Lleida.

Una d’aquestes causes d’inseguretat és la proliferació de la venda ambulant il·le-
gal, el que popularment s’anomena top manta, que afecta especialment a la plaça 
del Dipòsit, al bell mig del centre històric de la ciutat, la qual cosa perjudica greu-
ment als comerciants de la zona i genera molèsties i inseguretat als veïns, hostalers 
i turistes.

Aquesta ocupació de l’espai públic per a la venda il·legal de productes falsificats 
o robats, sense cap mena de permís administratiu ni de control per part de les auto-
ritats competents, suposa una clara competència deslleial i un greuge amb una re-
percussió econòmica negativa important per als comerços de Lleida.

S’ha de tenir present que la venda ambulant il·legal constitueix un greu problema, 
amb la proliferació de màfies dedicades a aquesta activitat, que importen productes 
falsificats de contraban i que, per vendre’ls, exploten a immigrants, la gran majoria 
irregulars, sense drets laborals ni garanties de cap mena, generant uns considerables 
beneficis que escapen a tot control fiscal, a més de la total absència de controls de 
qualitat dels productes i sanitari per als que desenvolupen aquesta activitat al carrer.

Una activitat, la de la venda ambulant il·legal, que es desenvolupa a plena llum 
del dia, amb un incompliment flagrant de les ordenances municipals, la qual cosa 
suposa no només una competència deslleial als comerciants de les botigues situades 
a l’Eix Comercial o a la resta dels barris de la ciutat de Lleida, sinó també als vene-
dors ambulants de productes de proximitat o artesanals que sí que estan legalment 
establerts i treballen en els mercats municipals regulats, que creen llocs de treball 
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efectius i que contribueixen amb els seus impostos tant a les arques municipals com 
a les autonòmiques i estatals.

Però aquesta situació s’agreuja quan es fa de nit, moment en què l’activitat il·le-
gal es multiplica, perquè a la venda ambulant irregular se li ha de sumar la venda i 
el manoteig de drogues i substàncies prohibides que es duu a terme a la zona i que 
contribueix a la degradació del Centre Històric, alterant i posant en risc la seguretat 
dels veïns que hi viuen, que hi treballen o que hi passegen, així com de la imatge 
que reben els turistes quan visiten la ciutat.

Un altre problema a afegir és la xacra de la prostitució, una activitat clandestina 
i incontrolada que genera encara més inseguretat, tant a les persones que es veuen 
forçades a prostituir-se com als qui són consumidors d’aquesta activitat.

Tot l’exposat són situacions quotidianes que es produeixen de forma recurrent 
en els darrers anys, davant les quals les administracions públiques no poden man-
tenir una actitud complaent o ambigua. Els responsables de mantenir la seguretat 
no poden mirar cap a un altra banda. Perquè es tracta d’activitats il·legals, si més no 
delictives en gairebé tots els casos, que creen un greu perjudici a la convivència, a 
la seguretat i a l’economia, especialment als comerciants locals que han vist llur ac-
tivitat econòmica molt malmesa en els darrers anys.

És obligació de les administracions públiques competents, especialment la local 
i l’autonòmica, adoptar les mesures oportunes i urgents per tal de revertir aquesta 
situació. En aquest sentit, hem de recordar que la Generalitat de Catalunya, com a 
administració autonòmica, té encomanat el manteniment de la seguretat pública. 
Una seguretat pública que ha de garantir i mantenir, en l’exercici de les seves com-
petències governatives, sense perdre de vista que disposa de totes les eines per tal 
d’exercir aquesta competència amb eficàcia, i que sempre que calgui ho ha de fer de 
forma coordinada amb les altres administracions públiques en què concorren també 
les competències de seguretat.

La complexitat i la tipologia de les activitats il·legals que s’estan desenvolupant 
amb aparent impunitat al Centre Històric de la ciutat de Lleida, fa imprescindible 
un dispositiu coordinat des de l’administració autonòmica, en què es compti amb la 
participació de totes les Forces i Cossos de Seguretat amb competències exclusives 
o compartides, amb la determinació i la contundència que calgui per a garantir al 
conjunt de la ciutadania poder viure amb tranquil·litat i seguretat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. En el marc de la Junta de Seguretat de la ciutat de Lleida, dissenyar i executar 

un dispositiu específic per tal de garantir la seguretat pública al Centre Històric de 
la ciutat, per a evitar l’exercici de la venda ambulant il·legal i perseguir les màfies 
que la controlen; per a erradicar el tràfic i la venda de drogues i qualsevol mena de 
substàncies prohibides; i per a controlar la prostitució, per tal d’evitar la trata de per-
sones i perseguir als responsables d’aquesta activitat delictiva.

2. Millorar els mecanismes de coordinació i col·laboració dels Mossos d’Esqua-
dra amb la resta de Forces i Cossos de Seguretat, en especial amb la Policia Nacio-
nal i la Guàrdia Civil, per tal de perseguir i evitar l’activitat delictiva de les màfies 
que controlen la venda ambulant il·legal, el tràfic de drogues i l’explotació d’éssers 
humans.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’oferta educativa al nucli de població 
de  la Platja de Mont-roig, a Mont-roig del Camp
250-00771/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 70757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre l’oferta educativa a Montroig-Miami, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de l’any 2015 la tendència demogràfica al municipi de Montroig-Miami, pel 

que fa a naixements, fluxos migratoris interns i externs i les dades del padró, és el 
d’un creixement progressiu de la població.

S’ha de tenir en compte, a més a més, el possible creixement de la població com 
a conseqüència de la futura implantació de noves inversions en el sector industrial 
en el municipi.

A Mont-roig del Camp i més concretament en el nucli de població de Miami 
Platja, existeixen dues escoles d’educació infantil i primària, l’Escola Joan Miró de 
dues línies (tot i que en el curs 2022-2023 s’ha projectat un tercer grup de I3) i l’Es-
cola Marcel·lí Esquius d’una línia.

La necessitat d’implementar aquest nou grup d’I3 a l’Escola Joan Miró ve com 
a conseqüència de la necessitat d’escolaritzar l’alumnat que no pot acollir l’Escola 
Marcel·lí Esquius per manca de places.

La situació actual evidencia la necessitat de consolidar una nova línia d’escola-
rització al municipi, que ajudi a vetllar pel correcte repartiment de l’alumnat a les 
escoles i doni compliment a la normativa en el marc del desplegament del Decret 
11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment 
d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya.

L’escola Joan Miró ha carregat històricament amb la matrícula viva al nucli de 
Miami Platja, i mantenir aquesta situació suposarà incomplir el Decret 11/2021 que 
vetlla per la prevenció de la segregació escolar. És per això que seria convenient 
crear aquesta nova línia a l’Escola Marcel·lí Esquius, equilibrant així tant el reparti-
ment de l’alumnat com l’oferta educativa. En un municipi urbanísticament extensiu, 
es consolidaria adequadament dues línies per centre escolar, un total de sis línies 
d’escolarització.

Per altra banda, l’escola Marcel·lí Esquius ha funcionat des del seu inici l’any 
2008 amb la instal·lació de mòduls prefabricats, i des de fa temps pateix un dèficit 
d’espai considerable pel correcte funcionament de les activitats pròpies de l’escola.

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: 
Primer. Adequar l’oferta educativa al municipi de Mont-roig del Camp, amb un 

repartiment equitatiu de l’alumnat més vulnerable i així combatre la segregació es-
colar.

Segon. Projectar una ampliació de diversos mòduls a l’escola Marcel·lí Esquius 
per poder implantar una segona línia d’escolarització, com a solució temporal, i que 
es porti a terme per al curs 2023-2024.
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Tercer. Licitar el projecte per a la construcció de l’edifici de l’escola Marcel·lí 
Esquius, consignant en els propers pressupostos de la Generalitat de 2023 partida 
necessària per fer-ho, que permeti a la comunitat escolar del centre gaudir d’unes 
instal·lacions dignes quan es compleixen catorze anys de la seva creació.

Quart. Equilibrar el procés de matrícula viva entre els diversos centres del mu-
nicipi, que garanteixi el compliment del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la pro-
gramació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei 
d’Educació de Catalunya.

Cnquè. Projectar una tercera línia a l’Institut Miami que es faci efectiva amb la 
construcció del nou edifici, que adeqüi l’oferta de places d’ESO amb l’actual pro-
jecció demogràfica i la creixent població escolar al nucli de Miami Platja amb més 
places de cicles formatius.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Rosa Maria Ibarra 

Ollé, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre les bones pràctiques en la lluita contra 
la violència masclista
250-00772/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 70759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Par-

lamentari 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 bo-
nes pràctiques en la lluita contra la violència masclista, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, amb el text següent: 

Exposició de motius
La violència contra les dones és una violència estructural l’origen de la qual es 

troba en l’organització patriarcal. El patriarcat se sustenta en un conjunt d’idees, 
que denoten la idea d’una suposada superioritat de l’home sobre la dona i que, en 
aquest context, legitimen conductes de domini, control i abús de poder dels homes 
cap a les dones. La violència contra les dones, doncs, té un origen cultural i s’aprèn 
socialment.

La convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les 
dones (CEDAW) de les Nacions Unides defineix la discriminació contra les dones 
en els termes següents: «Tota distinció, exclusió o restricció basada en el sexe que 
tingui per objecte o per resultat menyscabar o anul·lar el reconeixement, gaudi o 
exercici per la dona, independentment del seu estat civil, sobre la base de la igualtat 
de l’home i la dona, dels drets humans i les llibertats fonamentals en les esferes po-
lítica, econòmica, social, cultural i civil o en qualsevol altra esfera».

L’Estat espanyol va signar aquest tractat internacional de manera que és d’obligat 
compliment. A més, la Sentència del Tribunal Suprem 1263/2018 sobre el Dictamen 
47/2012 del CEDAW (Protocol Facultatiu) reconeix per primera vegada el caràcter 
imperatiu de les resolucions del Comitè CEDAW.

A l’Estat espanyol, l’article 20 de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a 
la igualtat efectiva de dones i homes sobre l’adequació de les estadístiques i estudis 
indica que «Per tal de fer efectives les disposicions que conté aquesta Llei i que es 
garanteixi la integració de manera efectiva de la perspectiva de gènere en la seva ac-
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tivitat ordinària, els poders públics, en l’elaboració dels seus estudis i estadístiques, 
han d’incloure sistemàticament la variable de sexe en les estadístiques, enquestes  
i recollida de dades que portin a terme».

A la Resolució 297/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’Observatori de la 
Igualtat de Gènere s’indicava: 

b) Avançar, en la catorzena legislatura, en la configuració de l’Observatori de Vi-
olències Masclistes com un instrument real per a comptabilitzar, analitzar, visualit-
zar i denunciar tot tipus de violències masclistes, siguin agressions físiques, sexuals, 
psicològiques, econòmiques o cibernètiques; configurar-hi sistemes d’indicadors, 
amb dades pròpies i alienes segregades territorialment, i elaborar estudis i informes 
tècnics que permetin fer el seguiment i l’avaluació de la situació de les dones a esca-
la catalana, estatal, europea i internacional. Així mateix, vetllar perquè aquest Ob-
servatori treballi de manera coordinada amb l’Observatori de la Igualtat de Gènere

d) Vetllar perquè l’Observatori porti a terme la seva tasca de recerca, elaboració 
i difusió d’informes i publicacions monogràfiques periòdiques en matèria d’igualtat 
entre dones i homes en els àmbits de rellevància especial, com ara el treball, la salut, 
la justícia, la seguretat, els mitjans de comunicació i els afers socials, i en matèria de 
violència masclista; incorpori aquestes dades a l’informe anual que elabora, i el posi 
a disposició del Parlament, i també d’altres institucions, d’entitats i de la ciutadania.

i) Donar suport a l’Institut Català de les Dones en la seva funció d’anàlisi de 
l’impacte de les polítiques desenvolupades per les administracions públiques sobre 
la igualtat de dones i homes, i també en la seva tasca de desplegament, seguiment 
i avaluació de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, 
com a instrument de control de qualitat de bones pràctiques de les administracions 
públiques, d’avaluació del desplegament i l’aplicació de la legislació, per mitjà de 
controls i recomanacions internes trimestrals a les administracions.

La situació especial en què es troba la dona víctima de violència masclista ve 
motivada per múltiples factors, com poden ser la dependència afectiva i/o econòmi-
ca de l’agressor, la por a les represàlies de la parella i familiars, la preocupació pels 
fills i filles, el sentiment de culpa per la situació viscuda, les seqüeles psíquiques 
que la pròpia situació de violència permanent en el temps ha pogut provocar a la 
dona, por al sistema jurídica-penal, por al sistema de salut, por al sistema de forces 
de seguretat...

Per tot això, per atendre les dones víctimes de violència masclista es necessiten 
un protocol en bones pràctiques en tots els àmbits.

En general, el concepte de «bones pràctiques» es refereix a tota experiència 
que es guia per principis, objectius i procediments apropiats o pautes aconsella-
bles que s’adeqüen a una determinada perspectiva normativa o a un paràmetre 
consensuat, així com també tota experiència que ha arreplegat resultats positius, 
demostrant la seva eficàcia i utilitat en un context concret.

Així doncs, és de vital importància la creació de nous indicadors per avaluar les 
bones pràctiques i serveis per lluitar contra la violència masclista.

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 indicadors objectius que determinin quines han de ser les bones pràcti-

ques d’actuació en cada servei de salut, policial, educatiu, judicial que treballa per a 
les dones víctimes de violència masclista.
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2. Avaluar cada 12 mesos les bones pràctiques de cada servei que treballa per a 
les dones víctimes de violència masclista a partir dels indicadors creats.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-28 
al pas per Sorpe, a l’Alt Àneu
250-00773/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 70760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la millora de la C-28 al T.M. de Sorpe (Pallars Sobirà), per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La C-28 és una carretera de titularitat de la Generalitat de Catalunya que connec-

ta Sort (Pallars Sobirà) amb Vielha (Vall d’Aran) a través del port de la Bonaigua, 
de 2.072m d’alçada. És una carretera que resulta imprescindible per a la comunica-
ció de la Vall d’Aran, ja que suposa l’única connexió per carretera amb Catalunya.

Aquesta carretera, amb un traçat sinuós típic de les carreteres de muntanya, ha 
presentat diversos plans de millora al llarg de les últimes dècades, amb plans fins i 
tot per construir un túnel com a alternativa al port de la Bonaigua. L’última millora 
va ser el tram Esterri-Sorpe, que va adjudicar-se l’any 2006 i va finalitzar a finals de 
2008. Aquest tram havia de continuar-se amb una variant al traçat actual per con-
nectar-se amb la variant dels Avets, el nou traçat de pujada al port. El projecte cons-
tructiu d’aquest tram va licitar-se l’any 2009 i es va rebre l’any 2010.

Els 1.600m aproximadament de traçat restant per actualitzar es troben, actual-
ment, en calçada única, sense vorals ni línia de delimitació dels carrils, amb un am-
ple d’entre cinc i sis metres, i resulten un tram d’alt risc en comparació amb la resta 
de la carretera.

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. Iniciar, abans d’acabar l’any 2022, els tràmits administratius necessaris per 

tal de reprendre les obres de millora del tram de la C-28 delimitat pels PK 58.0 al 
PK 59.6.

2. Incloure els fons necessaris per l’actualització o redacció del projecte cons-
tructiu al pressupost de l’any 2023.

3. Iniciar les obres de millora l’any 2024.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Òscar Ordeig i Mo-

list, Judit Alcalá González, Sílvia Romero Galera, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre els llocs de treball vacants
250-00774/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 70761 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les va-
cants laborals a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Em-
presa i Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les darreres dades ens indiquen que a Espanya tenim, segons l’INE, unes 

109.000 vacants laborals. D’aquestes, el 20% es concentren a Madrid, Catalunya, 
País Valencià i Andalusia. Segons UGT, aquesta situació ve provocada per dos ele-
ments clarament diferenciats. En primer lloc, hi ha sectors que tenen a veure amb la 
transformació digital, on els possibles abordatges han de venir per la qualificació i 
de formació, per la qual cosa cal fer un esforç d’acompanyament per aconseguir que 
en aquests sectors no hi falti mà d’obra en el futur.

D’altra banda, hi ha vacants que es concentren en sectors, com ara l’agrari, l’hos-
taleria o la construcció, on el problema és clarament de salaris baixos i de l’alta tem-
poralitat i parcialitat de les feines (1 de cada 3 contractes en aquests sectors eren 
parcials abans de la reforma laboral).

Paral·lelament, les patronals també han reclamat un impuls a l’administració per 
coordinar la demanda de treballadors/es en determinats sectors amb l’oferta de per-
sones en recerca de feina. A l’actualitat, el Servei d’Ocupació de Catalunya té en 
marxa algunes experiències en aquest sentit, de la mateixa manera que alguns ser-
veis locals d’ocupació, però no existeix una visió global ni una coordinació estruc-
turada que permeti donar sortida a treballadors/es i empreses.

Donat que a Catalunya, tot i la gran reducció de l’atur dels darrers mesos, encara 
hi ha milers de persones en recerca de feina, cal estudiar com podem vincular la de-
manda de treballadors/es amb les persones que busquen un lloc de treball.

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. Realitzar un estudi sobre les vacants laborals a Catalunya i els perfils de tre-

balladors/es sol·licitats
2. Realitzar un estudi sobre els diferents perfils de persones desocupades a Ca-

talunya, amb necessitats i mancances, així com itineraris per maximitzar la seva 
inserció laboral.

3. Reorganitzar els serveis del SOC per tal de donar resposta a la coordinació 
entre vacants laborals i persones desocupades.

4. Presentar els citats estudis davant la Comissió d’Empresa i Treball abans del 
31 de desembre de 2022.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’ocupació d’immobles a Mataró
250-00776/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 70763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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, Eva Candela López, diputada, Elena Díaz Torrevejano, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre les ocupacions a la ciutat de Mataró, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, el dret a l’habitatge continua sent avui 

en dia una de les principals preocupacions a les que han de fer-hi front. Després de 
la crisis econòmica i financera que va tenir els seus inicis a l’any 2008 i de passar 
els pitjors moments de la pandèmia, ara es suma la incertesa generada per les con-
seqüències provocades per la guerra a Ucraïna, on algunes d’elles ja hi son presents, 
com es la pujada desmesurada de la inflació, dels preus de l’energia i dels tipus d’in-
terès. On aquest darrer està tenint i tindrà a mig termini un impacte directe a les 
famílies amb un crèdit hipotecari pel seu habitatge.

Per altra banda és evident que la problemàtica en relació a l’accés a l’habitatge, 
que no ha estat abordat amb seriositat pel govern de la Generalitat en la darrera dè-
cada, amb especial rellevància, sota el nostre parer, de destinar els esforços i recur-
sos en altres prioritats ideològiques i no dotar d’agents de Mossos d’Esquadra ni de 
Bombers els necessaris durant vàries promocions, s’ha agreujat i ha derivat en pro-
blemes d’inseguretat ciutadana davant l’increment d’activitats delictives en relació 
a l’ocupació il·legal d’immobles. Aquest es un fet que s’ha donat de manera genera-
litzada a tota Catalunya; sent la nostra la Comunitat Autònoma amb el nombre més 
elevat d’ocupacions il·legals d’immobles segons l’informe del Ministeri de l’Interior 
publicades al mes de gener de l’any 2022. Així, Catalunya acumula més del 40% 
del total de les ocupacions d’Espanya; i a la província de Barcelona es concentra el 
74% del total de Catalunya.

Un dels municipis de la província de Barcelona més afectats per aquest creixe-
ment desproporcionat de les ocupacions, a banda de la pròpia ciutat de Barcelona és 
el municipi de Mataró ubicat a la comarca del Maresme.

Una part dels veïns i veïnes de Mataró pateixen les conseqüències d’aquestes 
ocupacions, ja sigui perquè s’han vist privats d’un habitatge de la seva propietat 
a causa d’una ocupació il·legal o bé perquè han patit o pateixen els problemes de 
convivència que moltes vegades van associats a aquestes ocupacions, que trenquen 
la convivència i en moltes ocasions posen en risc la seguretat de les persones que 
conviuen en els barris o comunitats de propietaris on es produeixen aquestes ocu-
pacions.

Malgrat els esforços que ha destinat l’Ajuntament a intentar posar fre a aquest 
creixement de les ocupacions al municipi, com per exemple la posada en marxa del 
Protocol d’Intervenció en el casos d’ocupacions il·legals, i el compromís i lideratge 
del seu Alcalde, proposant canvis legislatius al 1er Congrés d’Ocupació Il·legal, or-
ganitzat per l’ICAB i els col·legis d’advocats de Màlaga i Barcelona, celebrats els 
dies 19 i 20 de maig de 2022, que també han contribuït molt activament en el can-
vi legislatiu de la Multi reincidència, aprovat ja pel congrés i al Senat, el dia 20 de 
 juliol, i també els esforços dels Cossos i Forces de Seguretat del municipi: policia 
local i Cos de Mossos d’Esquadra; on a aquests últims els hi correspon la compe-
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tència principal en matèria de seguretat ciutadana; malgrat la gran feina i la bona 
predisposició de l’ABP de Mataró i tots i totes les seves integrants, que malgrat la 
manca d’agents durant tants anys, han fet i fan grans esforços per treballar en la mi-
llora de la seguretat ciutadana, el Departament d’Interior no ha donat resposta a les 
reiterades demandes del municipi d’ampliar els efectius de Mossos d’Esquadra en 
aquesta ABP. Malgrat tot això les ocupacions al municipi de Mataró encara conti-
nuen en nivells molt per sobre de la mitjana dels municipis de dimensions similars.

Les administracions locals soles no poden fer-hi front a un fenomen com aquest. 
Com tampoc poden fer-hi front, sense el suport corresponent de la Generalitat, a 
donar una resposta habitacional a aquelles persones o famílies que per qüestions 
econòmiques i socials tenen moltes dificultats per accedir a un habitatge. Cal afegir 
que moltes d’aquestes persones o famílies, en situació de vulnerabilitat, en masses 
ocasions acaben recorrent a organitzacions i màfies que a canvi d’un pagament els 
posen a disposició un habitatge de manera totalment il·lícita. Màfies que es benefi-
cien impunement d’aquest fenomen, aprofitant-se de la situació de vulnerabilitat de 
moltes famílies que haurien de trobar una solució a les Administracions Públiques. 
Generant així una situació difícil de controlar amb els recursos actuals, agreujant els 
problemes d’inseguretat i els danys a les comunitats de propietaris.

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. Incrementar els efectius del Cos de Mossos d’Esquadra destinats a l’ABP de 

Mataró a les properes promocions d’agents, prestant una especial atenció a la situa-
ció que pateix actualment el municipi en relació al volum d’ocupacions.

2. Elaborar, en un termini màxim de 3 mesos, i amb coordinació amb la resta 
de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat a Catalunya, un Pla Especial de Segure-
tat contra les màfies (grups i organitzacions criminals) que trafiquen amb persones 
i amb les usurpacions d’immobles.

3. Incrementar les transferències als municipis per poder augmentar les ajudes 
a les persones en situació de vulnerabilitat i, especialment, poder ampliar decidi-
dament el seu Parc d’Habitatge Social, mitjançant l’adquisició, reforma o rehabi-
litació d’habitatges per cobrir les necessitats d’aquelles persones que es trobin en 
situació d’exclusió residencial.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, Oscar Aparicio Pedrosa, Mario García Gómez, Eva Candela López, Elena 
Díaz Torrevejano, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la loteria «La Dooble» de Loteries 
de Catalunya
250-00777/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 70767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

Riba Colom, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la loteria «La Dooble», de Loteries de Catalunya, per 
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tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El mes de maig de 2022, Loteries de Catalunya va comunicar la posada en mar-

xa d’un nou producte anomenat «La Dooble» amb l’objectiu d’ajudar a les entitats 
sense ànim de lucre i donar suport al teixit associatiu, com entitats esportives, cultu-
rals, socials o de persones amb discapacitat.

A grans trets la nova loteria ofereix un premi per al jugador individual i un altre 
per a l’entitat. Per participar, les entitats han d’estar autoritzades per Loteries de Ca-
talunya per, tot seguit, distribuir participacions de bitllets d’aquesta loteria mitjan-
çant talonaris de 25 unitats.

Tal com s’indica a la pàgina web de Loteries de de Catalunya en relació a aquest 
nou producte: 

«En aquestes participacions, les entitats poden sol·licitar a la persona que juga, 
una col·laboració mitjançant el donatiu d’un import que ha de concretar en el mo-
ment de fer la sol·licitud, que pot ser de 0, 1, 2, 3 o 4 euros, que se sumen al preu 
base de cada participació, que és de 4 euros. Són les entitats, un cop decidit el do-
natiu, l’entitat fa la comanda a la xarxa de Loteries de Catalunya. A cada entitat se 
li assignarà un número de cinc xifres que sortirà imprès a totes les participacions 
que encarregui i no se li assignarà a cap altra. Per a cada número hi haurà 8.500 
bitllets disponibles, dels quals 8.000 es podran imprimir en participacions i 500 es 
destinaran per a la venda en els terminals de la xarxa de punts de venda o al web de 
Loteries de Catalunya.

En cas que una entitat vulgui demanar números diferents per a diverses seccions, 
haurà de fer tantes inscripcions com seccions desitgi, indicant al costat del nom de 
la secció el nom de l’entitat.

En cas que el volum de les participacions que demani sigui superior a 8.000 bit-
llets se li assignarà un altre número de cinc xifres per a les que superin aquest límit.

Si l’entitat només vol col·laborar en la distribució de bitllets virtualment (en els 
punts de venda o web de les Loteries) el límit de bitllets disponibles serà de 8.500.

L’entitat ha de recollir els talonaris impresos al punt de venda de la xarxa de 
Loteries de Catalunya on ha fet la comanda inicial i també ha de procedir a la de-
volució de les participacions no venudes en aquest punt de venda, abans del dia 3 
de desembre.

Cada entitat rebrà una liquidació per l’import de les participacions venudes, 
que haurà d’ingressar al compte bancari de Loteries de Catalunya que se li indi-
qui abans del dia 10 de desembre de 2022. Una vegada consti l’ingrés d’aquest im-
port s’activaran els bitllets que corresponen a aquestes participacions en el sistema 
central de la loteria i podran participar en el sorteig.

Les participacions que no constin com a abonades per l’entitat en el sistema cen-
tral de les Loteries abans del 17 de desembre no participaran en el sorteig».

El primer sorteig està previst que es celebri el 20 de desembre de 2022. No és 
cap novetat que les entitats socials facin un ús puntal de la loteria per autofinan-
çar-se. És quelcom acceptat per tots i totes, i que queden circumscrits a moments de 
l’any destacats i amb sorteigs socialment acceptats.

El nou producte del Govern preveu una via alternativa de finançament de les en-
titats socials a través de la seva participació activa en la venda, distribució i capta-
ció de nous jugadors/es, no només amb una finalitat recaudatòria per a l’entitat, sinó 
també com a mecanisme d’autofinançament d’un nou producte de Loteries de Cata-
lunya, ja que de cada número venut, 4€ van a parar a aquest organisme.

Des del grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar considerem que aquest 
nou producte de loteria amaga, sota una voluntat de suport a les entitats sense ànim 
de lucre, la manca d’un finançament just del teixit social al nostre país.
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En la mateixa línia s’ha pronunciat la Taula del Tercer Sector Social, que repre-
senta a més 3.000 entitats a Catalunya amb més de 100.000 treballadors/es. Compta 
amb més de 300.000 voluntaris i ofereix serveis a més de 2 milions de persones.

El moviment associatiu català de la discapacitat, representat pel COCARMI (Co-
mitè Català de Representants de persones amb Discapacitat), integrat per una dot-
zena de federacions i associacions que donen veu a les persones amb discapacitat de 
Catalunya), ha rebutjat la nova loteria «La Dooble» de la Generalitat per considerar 
que instrumentalitza les entitats socials i provoca confusió a la ciutadania sobre el 
seu finançament. Considera que posar en marxa en aquests moments d’infrafinan-
çament de les entitats socials una loteria basada en aquest sistema és una forma de 
confondre tant les entitats com els compradors ja que es podria assimilar que el joc 
pot ser la «solució» per millorar la sostenibilitat de les entitats sense ànim de lucre.

Aquestes dos entitats representatives han manifestat no només el rebuig a aquest 
nou producte, sinó la manca de comunicació i consulta prèvia per part de Loteries 
de Catalunya. S’entén, per tant, que aquest nou producte no és fruit d’un diàleg amb 
el conjunt del sector, sinó d’una aposta unilateral que intenta fer partícips entitats 
del tercer sector en un mecanisme de finançament paral·lel a l’oficial que amaga la 
manca d’un finançament just denunciat pel propi sector.

Des del grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar considerem que les 
entitats del tercer sector no han de dedicar el seus esforços en vendre loteria. No és 
el seu objectiu, ni poden dedicar-se a ser punts de venda de Loteries de Catalunya.

Per altra banda, d’acord a la legislació vigent, el 100% dels beneficis de les Lo-
teries de Catalunya han de destinar-se a desenvolupar accions i programes socials 
per als col·lectius més desfavorits de la societat catalana com són la infància, les 
persones amb discapacitat i les persones grans. Tot i així, la informació disponible 
sobre la recaptació i el destí d’aquests fons és mínima, motiu pel qual considerem 
que caldria millorar la seva transparència i traçabilitat per assegurar que tota la ciu-
tadania accedeix a aquesta informació.

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. Dissociar completament «La Dooble» de les entitats del sector social i del seu 

finançament.
2. Revisar el model de subvencions i de finançament de les entitats del tercer 

sector social, per implementar un sistema més just, estable i equitatiu que n’asseguri 
la sostenibilitat i, per tant, la continuïtat en la prestació dels serveis d’atenció a les 
persones més vulnerables.

3. Presentar, en el termini de 2 mesos, un llistat de totes les entitats socials que 
s’han adherit a «La Dooble».

4. Presentar, en el termini de 2 mesos, un informe sobre el destí dels beneficis de 
la loteria «La Grossa» des de l’any 2017 fins l’aprovació d’aquesta resolució, especi-
ficant, en virtut del que disposa el Decret Llei 16/2021, de 13 de juliol, d’aprovació 
de mesures urgents d’ordenament del joc de loteria reservat a la Generalitat de Ca-
talunya, en quin import s’han incrementat els recursos preexistents de les partides 
destinades a entitats socials.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Jordi 

Riba Colom, diputat, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 5/2020, de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient
250-00778/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 70843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

nya, Joaquim Calatayud Casals, portaveu a la Comissió d’Acció Climàtica del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Salvador Vergés i Tejero, diputat del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la modi-
ficació de la Llei 5/2020, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i 

del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el 
medi ambient té per objecte establir el conjunt de mesures fiscals, financeres, admi-
nistratives i del sector públic i la creació i regulació de l’impost sobre les instal·la-
cions que incideixen en el medi ambient.

Concretament, el capítol VIII de la llei crea l’impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient. El tribut, de caràcter finalista, grava la incidència, 
l’alteració o el risc de deteriorament que ocasiona la realització de les activitats a què 
fa referència l’article 9 sobre el medi ambient a Catalunya, mitjançant les instal·la-
cions i altres elements patrimonials afectes a aquestes, amb la finalitat de contribuir 
a compensar la societat del cost que suporta i frenar el deteriorament de l’entorn 
natural.

Aquestes activitats són, d’una banda, les de producció, emmagatzematge o trans-
formació d’energia elèctrica i, d’una altra, les de transport d’energia elèctrica, de 
telefonia o de comunicacions telemàtiques per mitjà dels elements fixos del submi-
nistrament d’energia elèctrica o de les xarxes de comunicacions.

És important tenir present que als efectes de l’impost, es considera element pa-
trimonial afecte qualsevol tipus de bé, instal·lació o estructura que es destini a les 
activitats de producció, emmagatzematge, transformació i transport efectuat per ele-
ments fixos del subministrament d’energia elèctrica, i també els elements fixos de 
les xarxes de comunicacions telefòniques o telemàtiques, i que es troben situats a 
Catalunya.

Específicament, i pel que fa a les primeres, s’afecten parcialment els ingressos 
derivats de l’impost, entre altres, en els termes següents: el 20% dels ingressos rela-
cionats amb les activitats de transport d’energia elèctrica efectuada pels elements fi-
xos del subministrament d’energia elèctrica han de finançar mesures i programes de 
caràcter mediambiental, de transició energètica i de desenvolupament i millorament 
de les zones afectades per l’impacte ambiental de la producció d’energia elèctrica.

Pel que fa al tipus de gravamen en el cas de transport d’energia elèctrica és de 
400 euros per cada quilòmetre de longitud en tensió igual o superior a 30 kV i infe-
rior a 110 kV; 700 euros per cada quilòmetre de longitud en tensió igual o superior a 
110 kV i inferior o igual a 220 kV, i 1.200 euros per cada quilòmetre de longitud en 
tensió superior a 220 kV. En cas que una mateixa línia de transport d’energia elèc-
trica disposi de diversos circuits amb nivells de tensió diferents, la quota tributària 
serà la corresponent al nivell de tensió superior.
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Tanmateix, recentment el Govern ha aprovat el Decret llei 4/2022, de 5 d’abril, 
de mesures urgents en l’àmbit tributari i financer, amb l’objectiu de pal·liar els efec-
tes econòmics de la guerra a Ucraïna, i en el cas de l’impost sobre les instal·lacions 
que incideixen en el medi ambient, el nou decret llei modifica la Llei 5/2020, del 
29 d’abril.

Així, d’acord amb el text d’aquest Decret, per a les activitats de producció, em-
magatzematge o transformació d’energia elèctrica modifica els tipus de gravamen 
que queden fixats de la manera següent: 

a) 0,00665 euros per kWh, amb caràcter general.
b) 0,00133 euros per kWh, en el cas que l’activitat sigui efectuada per instal·la-

cions de cicle combinat.»
I s’introdueix que el Departament d’Acció Climàtica destinarà tots els recursos 

obtinguts íntegrament a incrementar el nombre de parcs fotovoltaics en edificis i 
infraestructures de titularitat pública, a ajuts a la connexió a la xarxa de gas de les 
plantes de biogàs i a completar el desplegament de les actuacions en matèria de tran-
sició energètica.

En l’àmbit de les línies elèctriques no es pot qüestionar que tenen un enorme im-
pacte a nivell ambiental, paisatgístic, sobre els ecosistemes, econòmic i, també, so-
bre la salut de les persones en tots els municipis que es veuen, d’una o altra manera 
i amb més o menys intensitat, afectats pel seu pas dins la trama urbana.

A més, i pel que fa a la salut de les persones, tot i que ningú posa en dubte els 
enormes avantatges que l’energia elèctrica aporta a la vida quotidiana i als serveis 
sanitaris, en els darrers trenta anys ha augmentat la preocupació ciutadana davant la 
possibilitat que l’exposició a camps elèctrics i magnètics tingui algun possible efecte 
nociu per a la salut. En aquest sentit, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ja fa 
uns anys que està examinant els aspectes sanitaris d’aquesta situació en el marc del 
seu projecte internacional sobre els camps electromagnètics.

Cal recordar que mitjançant la Resolució 1522/VI, de 10 d’octubre de 2002, el 
Parlament de Catalunya va instar al Govern de la Generalitat a impulsar un procés 
de negociació entre les empreses de subministrament d’electricitat, l’Administració 
local, la de la Generalitat i la de l’Estat per al soterrament i/o desplaçament de de-
terminats trams de línies elèctriques, en el termini de deu anys, amb la finalitat d’ar-
ribar a un acord que, entre altres aspectes, tingués en compte el finançament de les 
obres i els terminis d’execució, i que doni prioritat als treballs en les zones urbanes.

Altrament, ja en el Pla d’energia de Catalunya 2006-2015, en el seu apartat 7.1.11, 
s’assenyalava la conveniència de desplaçar o soterrar, de forma progressiva, els 
trams de línies elèctriques d’alta tensió que passaven per zones urbanes. En aquest 
pla es recollia el conjunt de línies elèctriques que travessaven municipis que es tro-
baven amb aquesta problemàtica.

Així el desembre del 2008 el Govern va autoritzar l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN) a signar convenis per al soterrament i el desviament de línies elèctriques 
d’alta tensió a municipis com el de Sant Joan de Vilatorrada i Manresa (Bages), Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Begues (Baix Llobregat), Rubí (Vallès Occi-
dental), i Vic (Osona), actuacions a les quals va consignar gairebé 7 milions d’euros. 
Avui dia són pocs els municipis que han pogut executar els projectes, si bé n’hi ha 
que ja tenen els projectes executius molt avançats.

No s’ha d’oblidar que el soterrament i/o el desviament de línies elèctriques en 
zones densament poblades com aquestes té com a objectius en el cas de desviament, 
reduir la proximitat de les línies a edificis i equipaments, i addicionalment, en el 
cas de soterrament, també el de minimitzar els seus efectes sobre la trama urbana, 
tot millorant la mobilitat de les persones i la circulació de vehicles, i limitar el seu 
impacte paisatgístic.

Tanmateix, el 22 de setembre de 2016 la Comissió d’Empresa i Coneixement del 
Parlament de Catalunya donava llum verda al desplaçament d’una sèrie de línies 
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d’alta tensió (PR-250-00482/11). Així mateix, la comissió també apel·lava al govern 
de la Generalitat perquè aquest garantís les partides pressupostàries necessàries per 
al seu finançament i perquè es tramitessin de manera prioritària els estudis d’impac-
te ambiental pertinents.

Així doncs, és justament aquesta Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fis-
cals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre 
les instal·lacions que incideixen en el medi ambient el marc i l’eina amb la que po-
der finançar i contribuir a compensar la ciutadania de les zones urbanes afectades 
per l’impacte ambiental del transport d’energia elèctrica, especialment quan la línia 
proveeix energia a d’altres municipis més enllà de l’afectat pel pas de la línia de 
transport.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Sol·licitar que: 
a) Es modifiqui el Capítol VIII. Impost sobre les instal·lacions que incideixen en 

el medi ambient de la Llei 5/2020 per incorporar que s’afectin parcialment els in-
gressos derivats de l’impost en un 20% addicional dels ingressos relacionats amb les 
activitats de transport d’energia elèctrica efectuada pels elements fixos del subminis-
trament d’energia elèctrica amb la finalitat finançar el desplaçament i/o soterrament 
de línies elèctriques d’alta i mitja tensió que creuen teixit urbà amb una afectació 
directa sobre la població, contemplats al Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015.

b) Es destini una part del Fons Climàtic recaptat actualment a finançar el des-
plaçament i/o soterrament de línies elèctriques d’alta i mitja tensió que creuen teixit 
urbà amb una afectació directa sobre la població contemplats al Pla de l’Energia de 
Catalunya 2006-2015, d’acord amb el que ja preveu l’article 8.4 de la Llei 5/2020, 
del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i 
de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, 
pel qual el 20% dels ingressos relacionats amb les activitats de transport d’ener-
gia elèctrica efectuada pels elements fixos del subministrament d’energia elèctrica 
s’integren al Fons Climàtic amb la finalitat de finançar, entre altres, la millora de 
les zones afectades per l’impacte ambiental de la producció i/o transport d’energia 
elèctrica.

2. Cercar vies alternatives de finançar els projectes d’actuació de millora de les 
zones afectades per l’impacte ambiental del transport o producció d’energia elèctri-
ca quan es determini la impossibilitat de destinar una part del Fons Climàtic al so-
terrament i/o el desviament de línies elèctriques d’alta tensió per tal es pugui donar 
compliment a la reivindicació històrica d’alguns municipis.

3. Manifestar el compromís d’aquest grup parlamentari amb l’ús eficient de 
l’energia i la producció renovable, d’acord amb allò que establí el Pacte Nacional 
per a la Transició Energètica de Catalunya, fruit d’un procés de concertació amb la 
participació de la Taula d’Entitats dels sectors econòmic, social i energètic, la Tau-
la de Partits Polítics i els Departaments de la Generalitat relacionats amb l’àmbit 
energètic.

4. Reafirmar el nostre total compromís amb un model energètic basat en l’ús 
eficient de l’energia, renovable, descentralitzat, de consum proper i respectuós amb 
l’entorn natural. Un model energètic que doni resposta al mandat de l’Article 19 de 
la Llei 16/2017 del canvi climàtic que es materialitza en els objectius de la PROEN-
CAT 2050, així com als reptes globals de la nostra societat i dels nostres territoris, 
i que respongui al principi de proximitat, d’autosuficiència i de seguretat de submi-
nistrament.

5. Reclamar al Govern que es realitzin els estudis necessaris, amb dades actua-
litzades, que analitzin i justifiquin les necessitats energètiques del territori des de la 

Fascicle segon
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perspectiva de canvi de model energètic cap a una energia més neta i sostenible. Els 
estudis es realitzaran tot considerant que l’energia que requereix el territori objec-
te d’estudi no és només aquella que usa en forma d’electricitat o combustibles sinó 
també aquella que requereix en recursos materials, productes i manufactures que 
importa d’altres territoris els quals hauran al seu torn d’haver requerit energia per 
as produir-los.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Joaquim Calatayud Casals, portaveu a la 

CAC; Salvador Vergés i Tejero, diputat, GP JxCat

Proposta de resolució sobre carrils bus a les carreteres C-33 i C-17 
entre Barcelona i Mollet del Vallès
250-00779/13

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT

Reg. 70847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

José Rodríguez Fernández, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
Ernest Maragall i Mira, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Eu-
geni Villalbí Godes, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Mòni-
ca Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Cris-
tina Casol Segués, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Glòria 
Freixa i Vilardell, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Ramon 
Tremosa Balcells, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre carrils busos a la C33 i C17 entre Barcelona i Mollet 
del Vallès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La C33 i la C17 tenen un gran volum de busos interurbans, especialment en el 

tram entre la Meridiana i Mollet del Vallès, entre d’altres hi circulen per la C33 les 
línies de bus express entre la Vall del Tenes i Barcelona amb 16 expedicions diàries 
per cada sentit, la línia de Caldes de Montbui a Barcelona amb més de 60 expedi-
cions per cada sentit, la línia de Sentmenat a Barcelona amb 31 expedicions en cada 
sentit i la línia de Mollet del Vallès a Barcelona amb 31 expedicions en cada sentit. 
A aquestes línies de bus express cal afegir també la línia de bus express que circula 
per la C-17 entre Vic i Barcelona amb gairebé 50 expedicions en cada sentit. A les 
línies de bus express cal afegir les línies interurbanes ordinàries com els provinents 
de Moià, Camprodon, Olot, Palau - Solità, La Garriga i molts altres municipis de 
les comarques del Vallès Oriental, Osona, Moianès, o de la demarcació de Girona.

Això implica que per la C33 hi circulen més de 200 expedicions de bus interur-
bà per sentit cada dia, que complementa el servei de rodalies, que genera més capil-
laritat al nostre transport públic interurbà i que mouen desenes de milers d’usuaris 
diaris.

Una de les necessitats del transport públic competitiu i especialment dels busos 
d’altes prestacions com el bus express de la Generalitat, és la necessitat d’una alta 
velocitat comercial, que es veu limitada pel coll d’ampolla d’entrada i de sortida de 
la ciutat de Barcelona de la C17 i C33, especialment entre el tram entre Meridia-
na i Mollet del Vallès. Això limita millorar o incrementar les expedicions diàries 
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o la creació de noves línies, dificultant l’expansió del transport públic interurbà en 
superfície de qualitat, empitjorant el trànsit, degut a que molts ciutadans es veuen 
obligats a utilitzar el vehicle privat. Per aquest motiu, entre d’altres, es fomenten els 
carrils busos d’entrada a d’altres entrades la ciutat de Barcelona, com el de la B23 
per la Diagonal.

L’impuls d’aquesta proposta de resolució cerca una aposta per agilitzar les en-
trades i sortides dels bussos, especialment els d’altes prestacions, a la ciutat de Bar-
celona per la C33 i la C17 en concordança al que es vol fer en altres vies d’entrada 
a la ciutat.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer un estudi sobre la possible creació de carrils bus en tots dos sentits a la 

C33 i la C17 entra Barcelona i Mollet del Vallès, amb un impacte mínim d’obra pú-
blica.

2. En cas que l’estudi sigui favorable a la creació d’aquest carril bus en la C33 o 
la C17, calendaritzar la implantació d’aquest carril bus.

3. Coordinar amb l’Ajuntament de Barcelona la possible connexió dels carrils 
busos de la C33 i la C17 amb els carrils busos urbans de l’avinguda Meridiana.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu; José Rodríguez Fernández, Ernest Maragall 

i Mira, Eugeni Villalbí Godes, diputats, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, por-
taveu; Cristina Casol Segués, Glòria Freixa i Vilardell, Ramon Tremosa Balcells, 
diputats, GP JxCat

Proposta de resolució sobre les mesures i els protocols d’actuació 
arran de les punxades en espais d’oci nocturn
250-00780/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 70943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Gemma Lienas Massot, diputada, Ramon Es-

padaler Parcerisas, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Assumpta Escarp Gi-
bert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre els casos de submissió química als locals d’oci nocturn 
a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat i Feminis-
mes, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les darreres setmanes a Catalunya, segons dades oficials dels Mossos d’Esqua-

dra, hi ha hagut 23 casos de punxades a discoteques i locals nocturns de possi-
bles submissions químiques (22 dones i 1 home). Fins el moment no s’han registrat 
agressions o abusos sexuals després que les víctimes hagin estat punxades, però 
a Catalunya, el propi Cos de Mossos d’Esquadra ja alertava el mes d’abril, que la 
submissió química per cometre delictes sexuals s’ha convertit en un problema greu.

Es fa necessari portar a terme totes les mesures possibles per parar i treballar 
conjuntament amb els responsables de l’oci nocturn perquè tinguin un protocol d’ac-
tuació davant d’aquests casos i que la víctima pugui rebre atenció immediata i es 
pugui identificar a l’agressor.
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La Consellera d’Igualtat i Feminismes ha volgut treure-li importància als casos 
de punxades que hi ha hagut durant l’estiu a Catalunya i ha informat que es modi-
ficarà el protocol sanitari per atendre adequadament a les persones afectades i s’ha 
intensificat la vigilància policial. Protocol sanitari que, inexplicablement, ha fet que, 
davant casos de simptomatologia evident, no s’hagi procedit a proves toxicològiques 
en alguns casos i que, clarament, cal actualitzar el més aviat possible.

Però els atacs, tant les punxades aparegudes les darreres setmanes com els casos 
de submissió química estan passant dins dels locals d’oci nocturn, on l’ambient amb 
poca llum i molta gent facilita que l’agressor pugui passar desapercebut. És per això 
que és necessari que el Govern actuï urgentment davant d’aquesta nova pràctica i 
treballi conjuntament amb el sector de l’oci nocturn per a evitar delictes de lesions 
amb agravant de gènere, com les punxades, i que les dones puguin se drogades amb 
el fi de violar-les o agredir-les sexualment.

Segons informacions aparegudes a diferents mitjans de comunicació, des de fa 
mesos, s’han produït a Europa diferents casos de punxades a dones en alguna zona 
del seu cos mentre que estaven en clubs d’oci nocturn. Aquest fenomen és conegut 
internacionalment com needle spiking. Com a fenomen estatal i europeu, cal tam-
bé una cooperació entre totes les administracions per tractar de posar fi a aquestes 
pràctiques. Com va afirmar la Consellera Verge en la seva entrevista a Catalunya 
Ràdio el proppassat 1 d’agost, aquestes situacions també s’han produït en altres 
comunitats autònomes i l’intercanvi d’informació, així com establir les derivades 
d’aquests actes es fan imprescindibles per acabar amb el fenomen.

Es fa evident, per tant, la necessitat d’establir protocols sanitaris específics als 
centres sanitaris i l’elaboració de protocols per a la prevenció i la detecció d’ele-
ments de risc associats a l’ús de substàncies als locals d’oci nocturn, així com una 
formació específica al personal de seguretat d’aquests locals.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar un protocol amb ABD-Energy Control per la prevenció i la detecció 

d’elements de risc associats a l’ús de substàncies als locals d’oci nocturn.
2. Portar a terme mesures concretes per prevenir les violències sexuals en els lo-

cals d’oci nocturn, treballant conjuntament amb la patronal de l’oci nocturn i impar-
tint formació específica als treballadors de seguretat de l’oci nocturn perquè puguin 
prevenir i identificar qualsevol tipus de delicte de lesions amb agravant de gènere 
dins de les sales.

3. Elaborar, davant els casos de punxades, un protocol d’actuació específic als 
centres sanitaris de les poblacions més afectades perquè a les víctimes se li realitzi 
una exploració i les analítiques corresponents sense haver fet una denúncia prèvia 
davant el Cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, Ramon Espadaler Par-

cerisas, Judit Alcalá González, Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’adequació i la inclusió a la Xarxa 
d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya del refugi antiaeri 
trobat a l’Institut Pau Vila, de Sabadell
250-00781/13

PRESENTACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 71089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamen-

tari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’adequació i la 
inclusió a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya del refugi anti-
aeri trobat a l’IES Pau Vila de Sabadell, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2008, arrel d’una iniciativa conjunta del seminari de Ciències Socials de 

l’Institut Pau Vila de Sabadell i del Museu d’Història de Sabadell, es va portar a ter-
me una prospecció al pati de l’escola per confirmar l’existència d’un refugi antiaeri, 
un dels dos que han pogut perdurar a la ciutat dels 12 que es van projectar a Saba-
dell durant la Guerra Civil. Després de certificar la troballa, la idea dels impulsors 
de la iniciativa era trobar els dos accessos del refugi i determinar la seva dimensió: 
30 metres de llarg per 10,8 d’ample, amb una capacitat d’entre 600 i 900 persones 
amb tres galeries interconnectades.

Aprofitant la remodelació de l’escola per part de la Generalitat de Catalunya, 
una comissió de professors del Pau Vila va començar a recopilar arxius per tal de 
determinar els accessos, i ho van aconseguir: un sota el mateix gimnàs i l’altre sota 
els lavabos de 1r d’ESO. De fet, la remodelació que s’està portant a terme excava 40 
centímetres per sobre de la boca del refugi.

L’IES Pau Vila de Sabadell ha posat molt l’accent, en l’àmbit pedagògic, en 
l’aprenentatge dels horrors de la guerra i en la recuperació de la memòria democrà-
tica. Fa anys que el centre impulsa un projecte que permet als alumnes de 1r de bat-
xillerat visitar cada any un camp de concentració europeu. Aquest any els alumnes 
van poder visitar el camp de Mauthausen a Àustria. L’alumnat recorre 3.000 quilò-
metres per conèixer una part imprescindible de la història, però sota els seus peus 
tenen una altra peça imprescindible de la nostra història.

El coneixement de la memòria històrica en l’àmbit educatiu, però també per a la 
ciutadania en general, és capital per no repetir els mateixos errors i dignificar, alho-
ra, a les persones que van donar la seva vida en la defensa dels valors democràtics i 
els drets humans, un enfoc que cal fomentar encara més, tot i les passes importants 
que s’han donat en els últims anys des de les institucions.

Des de l’àmbit educatiu, els nous currículums ja han incorporat aquesta mirada 
en la introducció d’una perspectiva transversal de la memòria democràtica, tant pel 
que fa a la part legislada a nivell estatal com en la part de la Generalitat de Catalu-
nya. El marc normatiu, la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la que es 
modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOMLOE), així ho 
estableix.

Des d’un àmbit més general, la conselleria de Justícia està enllestint la llei de 
memòria democràtica, impulsada des de la Direcció General de Memòria Demo-
cràtica. Tot i que està encara en fase d’avantprojecte, l’article 43 estableix que un 
«Espai de Memòria Democràtica de Catalunya és l’espai, immoble o indret que 
es troba a Catalunya relacionat amb fets de rellevància històrica, simbòlica o per 
la seva repercussió en la memòria col·lectiva amb la Segona República, la Guerra 
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Civil, la dictadura franquista, [...]», i que aquests Espais «son declarats per reso-
lució de la persona titular del departament de l’Administració de la Generalitat 
competent en matèria de memòria democràtica, d’ofici o a sol·licitud d’una al-
tra Administració pública o persona física o jurídica». En la seva protecció, resa 
l’article 44, «és aplicable als Espais de Memòria Democràtica de Catalunya que 
reuneixin els valors propis del patrimoni cultural el règim de protecció establert 
a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català corresponent a 
la categoria de protecció que escaigui». Aquest avantprojecte ja avança sobre la 
intencionalitat de protegir els espais que ens expliquen la nostra pròpia història. 
La petició de convertir el refugi antiaeri de l’IES Pau Vila en un espai de memò-
ria democràtica ja va ser formalment sol·licitada a través d’una moció aprovada 
a l’Ajuntament de Sabadell, a més de la petició del conjunt de l’AFA Pau Vila i 
l’AVG per tal de senyalitzar l’entrada aprofitant la prospecció de les obres actuals.

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. Habilitar, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell, el refugi antiaeri lo-

calitzat a l’IES Pau Vila aprofitant les obres dutes a terme al mes d’agost al gimnàs 
del centre amb una senyalització de les entrades al mateix localitzades per la comis-
sió de professors de l’IES.

2. Habilitar l’espai com a Espai de Memòria Democràtica amb accés a tota la 
ciutadania, previ acord amb l’IES Pau Vila, l’AFA Pau Vila i l’Ajuntament de Sa-
badell

3. Potenciar, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell i els centres educa-
tius de la ciutat de Sabadell, un projecte conjunt per la ciutat per la difusió del refugi 
antiaeri localitzat al centre i encarat a l’alumnat sabadellenc, sota la perspectiva de 
la memòria democràtica de la ciutat de Sabadell.

4. Incloure l’espai del refugi antiaeri de l’IES Pau Vila dins la Xarxa d’Espais de 
Memòria Democràtica de Catalunya.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

3.10.40. Procediments relatius al control de la legislació delegada

Decret legislatiu 1/2022, del 26 de juliol, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Institut Català de Finances
262-00001/13

TEXT PRESENTAT

Reg. 70755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 26 de juliol de 2022, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller d’Economia i Hisenda, s’aprova la iniciativa SIG22E-

CO0154 - Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Institut Català de Finances.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
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Decret legislatiu 1/2022, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Institut Català de Finances.

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets legislatius són promulgats, en 

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

Decret legislatiu

Preàmbul
La Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administrati-

ves i del sector públic, en el seu article 56, apartat 4, modifica la disposició final al 
text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances –afegida per l’article 123.6 de 
la Llei 5/2020, del 29 d’abril–, i autoritza el Govern de la Generalitat de Catalunya 
perquè, en el termini d’un any, a comptar des de la seva entrada en vigor, elabori un 
nou text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, en substitució del text refós 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, del 24 de desembre, amb facultat expressa de 
regularitzar-ne, aclarir-ne i harmonitzar-ne el contingut.

La refosa anterior, autoritzada per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesu-
res fiscals i administratives, va autoritzar refondre en un text únic la Llei 2/1985, de 
14 de gener, de l’Institut Català de Finances, incorporant-hi les modificacions intro-
duïdes mitjançant la dita Llei de mesures fiscals i administratives i les introduïdes 
per les lleis de pressupostos posteriors a l’entrada en vigor de la Llei esmentada, 
així com per la Llei 5/1996, de 20 de maig, de modificació de la Llei 2/1985, de 14 
de gener, la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i 
d’adaptació a l’euro, i la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i ad-
ministratives, que van donar lloc al Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances.

Amb posterioritat a la promulgació d’aquell text refós, s’han succeït diverses 
modificacions del règim jurídic d’aquesta entitat, les quals s’incorporen al present 
text refós: 

– La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives.
– La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que va derogar 

un seguit dels seus preceptes i en va modificar d’altres.
– La Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives 

i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
– El Decret llei 2/2015, de 28 de juliol, pel qual es modifica parcialment el text 

refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, 
de 24 de desembre, que va modificar de manera substancial la regulació, tot ajustant 
el seu règim jurídic al règim privat i, especialment, als requeriments sobre la gover-
nança i la independència de l’ens respecte de l’Administració, que necessita per a 
la seva activitat. Aquest darrer decret llei sí que va ser convalidat pel Parlament de 
Catalunya, en sessió del 25 d’agost de 2015 de la seva Diputació Permanent.

– El Decret llei 4/2015, de 29 de desembre, de necessitats financeres del sector 
públic i altres mesures urgents en pròrroga pressupostària.

– La Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments co-
mercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

– La Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i 
del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en 
el medi ambient.

– La Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administra-
tives i del sector públic.
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– Llei 2/2022, del 3 de març, del Fons Complementari de Riscos de la Genera-
litat de Catalunya.

Tot aquest seguit de modificacions successives, a banda de l’impacte substancial 
en el seu contingut, han causat que el Decret legislatiu 4/2002 tingui, a més, un gran 
nombre de capítols i articles buits de contingut, i que sigui convenient procedir a 
una reordenació de la disposició esmentada, així com a certes homogeneïtzacions de 
contingut, tant en el sentit de donar més claredat al que s’hi disposa, com en el sentit 
d’oferir una millor sistematització, sense introduir en cap cas modificacions de fons.

En el text refós que ara s’aprova, d’acord amb els criteris d’ordenació i homoge-
neïtzació propis d’aquest tipus de text normatiu i per donar una major claredat al 
text, s’ha procedit a donar títol a cadascun dels capítols i articles que el componen, 
fent-lo més clar i entenedor. Quant a la sistemàtica del nou text refós, aquest s’ha di-
vidit en capítols, essent el capítol primer el referent al seu règim jurídic, incloent-hi 
els articles 1 a 7; el capítol segon fa referència a les funcions de l’Institut Català de  
Finances, incorporant-hi únicament l’article 8; el capítol tercer regula els òrgans  
de govern de l’entitat, i inclou els articles 9 a 17; i, finalment, el capítol quart fa refe-
rència als recursos de l’Institut, incloent-hi els articles 18 i 19. Inclou, en darrer lloc, 
una disposició transitòria. Aquesta estructura és una actualització sistematitzada del 
que era el contingut del fins ara vigent text refós de la Llei de l’ICF, mantenint un 
ordre similar a aquell.

Pel que fa al compliment dels principis de la bona regulació, amb l’aprovació 
d’aquest nou text refós es dona plena satisfacció a tots ells: necessitat, en tant que 
l’actual aproximació jurídica a l’ICF resulta molt complexa per la dispersió nor-
mativa dels textos que a aquell fan esment mitjançant modificacions parcials dels 
fins ara text refós, i amb aquesta nova regulació se simplifica notablement el millor 
coneixement jurídic de l’ICF; l’eficàcia ve donada per la utilització a l’efecte que 
s’acaba d’esmentar de l’única eina jurídica que permet arribat a les fites desitjades 
d’una forma senzilla i directa; la proporcionalitat, en tant que es fa servir l’eina més 
apropiada jurídicament per a les finalitats perseguides; la seguretat jurídica resta 
salvaguardada mitjançant la utilització del procediment reglat i adequat a la finali-
tat pretesa; la transparència s’entén preservada mitjançant la informació pública a la 
qual el text ha estat sotmès amb caràcter previ a la seva aprovació i, finalment, l’efi-
ciència queda totalment protegida en aconseguir un objectiu jurídicament impactant 
mitjançant un procediment normatiu clar, directe i específic als efectes pretesos.

En exercici de la delegació atorgada per la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, a proposta del conse-
ller d’Economia i Hisenda, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Asses-
sora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Article únic 
S’aprova el text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, que es publica 

tot seguit.

Disposició derogatòria
Resten derogats: 
a) El Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei de l’Institut Català de Finances.
b) El Decret llei 2/2015, de 28 de juliol, pel qual es modifica parcialment el text 

refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, 
de 24 de desembre.

c) L’article 22 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administra-
tives.
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d) L’article 61, l’apartat 2 quater de la disposició addicional sisena i la disposició 
derogatòria 1.f de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

e) L’article 73 i la disposició derogatòria segona de la Llei 5/2012, del 20 de març, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les es-
tades en establiments turístics. 

f) La disposició addicional segona del Decret llei 4/2015, de 29 de desembre, de 
necessitats financeres del sector públic i altres mesures urgents en pròrroga pressu-
postària. 

g) L’article 189 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, adminis-
tratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre 
grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre ele-
ments radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid 
de carboni.

h) L’article 123 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient. 

i) L’article 56 de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, finance-
res, administratives i del sector públic.

j) La disposició final primera de la Llei 2/2022, de 3 de març, de creació del Fons 
Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final 
Aquest Decret legislatiu entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tota la ciutadania a la qual sigui d’aplicació aquest Decret 

legislatiu cooperi al seu compliment i que els tribunals i les autoritats a les quals 
pertoqui el facin complir.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Jaume Giró i 

Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

Text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances

Capítol 1. Règim jurídic

Article 1. Naturalesa i normativa aplicable
1. L’Institut Català de Finances és una entitat amb personalitat jurídica pròpia 

sotmesa a l’ordenament jurídic privat, de les previstes a l’article 1.b.1 del text refós 
de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, el qual serà d’aplicació en tot allò 
que no sigui incompatible amb el que es disposa en aquest text.

2. L’Institut Català de Finances gaudeix de patrimoni i tresoreria pròpia i actua 
per al compliment de les seves funcions amb autonomia orgànica, financera, patri-
monial, pressupostària, funcional i de gestió amb plena independència de les ad-
ministracions públiques i amb submissió a aquesta Llei i a la resta de l’ordenament 
jurídic, sense perjudici que en la seva activitat s’ajusti a les normes de dret privat 
que li són d’aplicació.

3. A l’Institut Català de Finances se li aplica la normativa específica de les enti-
tats de crèdit i, per tant, se sotmet únicament a la normativa de caràcter bàsic i a la 
dictada pels organismes reguladors de la Unió Europea que li sigui aplicable, ate-
nent la seva especial activitat i naturalesa.

Article 2. Patrimoni
1. L’Institut Català de Finances pot, amb plena independència i sense altres auto-

ritzacions que les dels seus òrgans de govern, adquirir, posseir, reivindicar, permu-
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tar, gravar o alienar tota mena de béns, concertar crèdits, fer contractes i convenis, i 
també obligar-se, interposar recursos i executar les accions establertes per les lleis.

2. L’Institut Català de Finances, d’acord amb l’apartat anterior i sense autorit-
zació administrativa prèvia, pot disposar lliurement dels seus béns, tant immobles 
com mobles.

Article 3. Criteris d’actuació
En l’exercici de les seves funcions, l’Institut Català de Finances s’ha de regir per 

criteris de mercat.

Article 4. Objectius de finançament
1. L’actuació de l’Institut Català de Finances pot anar dirigida principalment, 

però no exclusivament, a reforçar les pimes i l’activitat industrial a Catalunya.
2. L’Institut Català de Finances ha de gestionar-se de manera que pugui garantir 

la seva viabilitat econòmica.

Article 5. Actuacions concertades i operacions de dret privat
1. Per tal de complir les seves funcions, l’Institut Català de Finances pot utilit-

zar instruments de dret públic i privat i signar convenis de col·laboració, concerts i 
protocols d’actuació amb l’Administració pública i amb qualsevol ens o institució 
pública o privada.

2. Les operacions que l’Institut Català de Finances faci en compliment de la seva 
activitat amb persones físiques i amb entitats jurídiques s’han de sotmetre a les nor-
mes de dret privat, en les condicions establertes per l’article 8.

Article 6. Modalitats d’inversió i gestió directa i indirecta
1. L’Institut Català de Finances és una entitat amb ànim de lucre l’activitat del 

qual consisteix en la realització d’aquelles activitats, operacions i serveis propis 
del negoci de banca en general que li siguin permeses per la legislació d’entitats de 
crèdit vigent, així com les activitats d’inversió en capital risc, tot subjecte a la nor-
mativa en matèria d’ajuts d’estat.

La supervisió de l’Institut Català de Finances, pel que fa al compliment de la 
normativa que li és d’aplicació, li correspon al departament de la Generalitat de Ca-
talunya competent en matèria d’economia i hisenda.

2. Així mateix, pot desenvolupar totes les activitats relacionades, totalment o 
parcialment, de forma indirecta, a través de participacions en altres entitats d’idèn-
tic o anàleg objecte.

Article 7. Regles especials de gestió i de les participades
1. Sense perjudici del que estableix l’apartat 3 de l’article 1, que sotmet l’entitat 

a la normativa aplicable a les entitats de crèdit, són aplicables a l’Institut Català de 
Finances les regles següents: 

a) El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Junta de Govern de 
l’Institut Català de Finances, ha d’aprovar la política de remuneracions dels òrgans 
de govern de l’Institut. Els membres de la Junta de Govern de l’Institut que tinguin 
la consideració de personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya i el seu sector públic resten en tot cas sotmesos a les disposicions dictades per a 
aquest personal amb caràcter general.

b) La llei de pressupostos de cada exercici pot determinar, respecte de les dis-
posicions que contingui en matèria de personal, aquelles a les quals resta sotmès 
explícitament l’Institut Català de Finances i, per tant, només li són aplicables les 
normes que específicament i expressament estiguin adreçades nominalment a l’Ins-
titut.

2. Les societats i les filials de l’Institut Català de Finances resten sotmeses al 
mateix règim jurídic establert per a aquest a l’apartat 1, sense perjudici dels requeri-
ments específics de la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat finance-
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ra, en el cas que formin part del sector d’administracions públiques de la Generalitat 
de Catalunya, en els termes del sistema europeu de comptes.

Capítol 2. Funcions

Article 8 . Funcions a desplegar i limitacions
1. L’Institut Català de Finances pot atorgar qualsevol tipus de finançament a fa-

vor tant de persones físiques, en l’exercici de llur activitat econòmica i professional, 
com de persones jurídiques, públiques i privades.

2. El finançament que es concedeixi es podrà destinar a qualsevol finalitat lícita i 
a qualsevol àmbit sectorial, amb l’excepció del sector de la promoció immobiliària, 
que no pot ésser finançat per l’Institut Català de Finances, llevat que es tracti d’ha-
bitatge de protecció oficial.

3. L’Institut Català de Finances concedeix finançament per a activitats que es fan 
a Catalunya, així com per a activitats que es desenvolupen fora d’aquest territori. 
En aquest darrer cas, però, l’empresa o el beneficiari afectat han de tenir el domicili 
social efectiu de l’empresa capçalera del grup a Catalunya i/o activitat significativa 
a Catalunya.

4. L’Institut Català de Finances pot constituir societats mercantils i fons dels que 
estableix la normativa vigent i, en general, participar en qualsevol tipus d’entitat, 
tant directament com a través de les seves filials.

5. L’Institut Català de Finances, directament o bé mitjançant qualsevol de les 
seves filials, pot assumir mitjançant encàrrec de gestió les tasques d’execució dels 
instruments financers dels diversos programes operatius de la Unió Europea, per 
acord del Govern de la Generalitat. En tot cas, l’acord esmentat ha d’habilitar l’Ins-
titut perquè pugui adoptar les mesures oportunes per assegurar la bona gestió dels 
instruments financers del programa en qüestió.

Capítol 3. Òrgans de govern

Article 9. Òrgans necessaris i opcionals
1. Els òrgans de govern de l’Institut són la Junta de Govern i el conseller delegat 

o la consellera delegada. La Junta de Govern pot constituir òrgans desconcentrats, 
comissions i comitès executius i comitès d’inversions, que poden participar en el go-
vern de l’entitat en la mesura de les competències que els assigni.

2. Sense perjudici del que s’estableix al punt anterior, la Junta de Govern ha de 
constituir totes aquelles comissions i comitès que es requereixin d’acord amb la nor-
mativa pròpia de les entitats de crèdit, especialment la comissió mixta d’auditoria i 
control i la comissió de nomenaments i retribucions. Addicionalment, pot crear lliu-
rement totes aquelles altres que estimi oportunes, en les quals podrà delegar totes 
les competències que així acordi.

Article 10. La Junta de Govern i el president o presidenta
1. La Junta de Govern és integrada pel president o presidenta, el conseller delegat 

o consellera delegada i un nombre de vocals no inferior a cinc ni superior a nou. En 
tot cas, el nombre de vocals independents, segons la definició d’aquests establerta 
per la normativa aplicable a les entitats de crèdit, ha de ser majoritari. Es pot nome-
nar un president o presidenta amb facultats executives que assumeixi les funcions 
de conseller delegat o consellera delegada i, en especial, les previstes als articles 9  
i 15, on en aquest cas el nombre màxim de vocals és de 10.

2. Al president o presidenta de la Junta de Govern que aquesta elegeix d’entre els 
seus membres, li correspon la representació ordinària de l’entitat en l’ordre judicial 
i en l’extrajudicial.
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3. Poden assistir a les reunions de la Junta de Govern, a instàncies del president o 
presidenta o de la mateixa Junta, amb veu i sense vot, els membres de les comissions 
i els comitès, els directius o qualsevol altra persona que s’escaigui.

4. Tots els membres de la Junta de Govern són nomenats i separats lliurement 
pel Govern, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria 
d’economia i hisenda, amb un informe previ favorable de la comissió de nomena-
ments i retribucions de l’Institut.

Article 11. Competències de la Junta de Govern
Són competències de la Junta de Govern: 
a) Remetre la proposta de pressupost al departament competent en matèria d’eco-

nomia i hisenda, i elevar a l’aprovació del Govern, mitjançant el departament esmen-
tat, els comptes anuals de l’entitat i la proposta d’aplicació de resultats.

b) Aprovar els contractes i les operacions que signa l’Institut.
c) Decidir sobre l’exercici dels drets patrimonials i econòmics de l’Institut, sobre 

les accions judicials que li corresponen i sobre el compliment de les seves obliga-
cions.

d) Prendre acords i donar instruccions generals sobre totes les qüestions rela-
cionades amb l’organització, el funcionament i les relacions jurídiques de l’Institut.

e) Conèixer la gestió del conseller delegat o consellera delegada i emetre’n opi-
nió, així com prendre els acords de delegació de facultats en aquest.

f) Emetre els informes que li demanen el Govern o els departaments mitjançant 
el departament competent en matèria d’economia i hisenda.

Article 12. Facultats del president o presidenta
El president o presidenta de la Junta, que té vot de qualitat, convoca i presideix 

les reunions i té la iniciativa en les qüestions que li han de ser sotmeses.

Article 13. Òrgans delegats
1. La Junta de Govern pot constituir una o més comissions executives, en les 

quals pot delegar algunes o totes les competències a què es refereixen les lletres b  
i d de l’article 11.

2. La Junta de Govern pot delegar també aquestes facultats en les direccions i 
els comitès a què fa referència la lletra e de l’article 15.2, que han de donar compte 
de l’exercici de les funcions delegades mitjançant el conseller delegat o consellera 
delegada.

3. El conseller delegat o consellera delegada depèn directament de la Junta de 
Govern. D’acord amb les funcions establertes per aquesta llei, coordina l’execució 
dels acords i les directrius de la Junta i passa comptes a la Junta dels resultats de 
l’execució de les funcions que aquesta hagi delegat en les comissions executives, els 
comitès i les direccions a què fa referència la lletra e de l’article 15.2.

Article 14. Actes dels acords i secretaria
1. Els acords de la Junta de Govern i de les comissions han d’ésser consignats en 

acta, que han de signar el secretari o secretària de l’Institut i el president o presiden-
ta de la Junta o de la comissió corresponent.

2. El secretari o secretària és nomenat lliurement per la Junta de Govern i no té 
la consideració de membre ni dret de vot.

3. En cas de vacant, absència o malaltia del secretari o secretària designat per la 
Junta de Govern, l’ha de substituir la persona que designi en cada cas el president o 
presidenta de la Junta de Govern o de la comissió corresponent.

Article 15. El conseller delegat o consellera delegada i les seves 
funcions
1. El conseller delegat o consellera delegada és nomenat i separat lliurement 

pel Govern, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria 
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d’economia i hisenda, i és qui ha d’assumir la representació ordinària i extraordi-
nària de l’Institut en qualsevol àmbit i circumstància. Per fer-ho disposa d’àmplies 
facultats.

2. Són funcions del conseller delegat o consellera delegada: 
a) La direcció i execució material dels acords i les directrius d’actuació aprovats 

per la Junta de Govern.
b) La coordinació i el control de l’exercici de les funcions delegades per la Junta 

de Govern en els comitès, les comissions i les direccions a què fa referència la lle-
tra e.

c) La representació de l’Institut Català de Finances en les juntes generals de les 
societats mercantils en les quals participi directament o indirectament, sense perju-
dici de la representació del mateix Institut en els altres àmbits que s’acordin.

d) La direcció superior i la contractació del personal de l’Institut Català de Fi-
nances, i també la lliure designació dels responsables de les diferents àrees funcio-
nals.

e) L’organització i estructuració internes de l’Institut Català de Finances, d’acord 
amb les directrius aprovades per la Junta de Govern, en les direccions funcionals i 
els serveis, els comitès executius i els comitès d’inversions que consideri més ade-
quades perquè es compleixi millor l’activitat ordinària, amb el nomenament de les 
persones titulars i la determinació del règim laboral.

f) L’exercici de les facultats que li delegui la Junta de Govern.

Article 16. Règim d’incompatibilitats
Els càrrecs de president o presidenta, de conseller delegat o consellera delegada 

i de vocal dominical de la Junta de Govern estan subjectes al règim d’incompatibi-
litats dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i també al 
que la normativa vigent estableixi per als òrgans d’administració de les entitats de 
crèdit.

Article 17. Transparència i bon govern
L’Institut Català de Finances és un subjecte obligat per la legislació vigent en 

matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sense perju-
dici del deure de reserva d’informació que imposa la normativa legal aplicable a les 
entitats de crèdit.

Capítol 4. Dels recursos, la tramitació dels comptes anuals i la garantia 
dels deutes

Article 18. Recursos econòmics per executar les seves funcions
Els recursos econòmics de l’Institut Català de Finances estan constituïts per: 
a) La dotació inicial assignada pel Parlament de Catalunya.
b) Les dotacions amb càrrec al pressupost de la Generalitat de Catalunya.
c) Els béns i valors que integren el seu patrimoni.
d) Els productes i les rendes derivats del seu patrimoni.
e) Els excedents derivats de les operacions de l’Institut.
f) Les emissions de títols de renda fixa que se li autoritzin, d’acord amb les dis-

posicions que regulen aquesta matèria.
g) Les aportacions d’altres institucions financeres, públiques o privades, que s’es-

tableixin d’acord amb les lleis o els convenis de finançament o de col·laboració amb 
l’Institut.

h) Els dipòsits que hi constitueixin altres institucions públiques i, eventualment, 
institucions privades.

i) Qualsevol altre recurs que arbitri el Govern, atenent les funcions pròpies de 
l’Institut, d’acord amb les bases de l’ordenació general del crèdit i la banca i amb 
l’ordenació de la política monetària de la Unió Europea.
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Article 19. Formulació i aprovació dels comptes anuals. Garantia dels 
seus deutes i rendició de comptes
1. L’Institut Català de Finances ha de formular els seus comptes anuals i ha 

d’efectuar el registre comptable de les seves operacions, d’acord amb els criteris i les 
normes comptables establerts per a les entitats de crèdit.

2. La Junta de Govern ha d’elevar anualment a l’aprovació del Govern, mitjan-
çant el departament competent en matèria d’economia i hisenda, els comptes anuals 
de l’entitat i la proposta d’aplicació de resultats.

L’Institut Català de Finances té autonomia pressupostària respecte de la Gene-
ralitat de Catalunya, la qual únicament establirà el seu límit màxim d’endeutament 
anual, a l’efecte de gaudir de la seva garantia, a les lleis de pressupostos respectives. 
Aquest límit màxim d’endeutament anual és igualment l’única limitació de tipus 
pressupostari que s’aplica a l’Institut en un context de pròrroga pressupostària.

3. Els deutes i les obligacions que l’Institut Català de Finances adquireixi per 
captar fons gaudiran davant de tercers de la garantia de la Generalitat de Catalunya. 
Aquesta garantia és explícita, irrevocable, incondicional i directa.

4. L’Institut Català de Finances ha de fer arribar a la comissió del Parlament 
competent en matèria d’economia i finances, per mitjà del conseller o la conse-
llera competent en aquesta matèria, durant el primer semestre de cada any, in-
formació agregada i sumària de l’exercici anterior relativa a les característiques i 
el volum de les operacions de préstec i aval que s’han fet, la incidència sectorial  
i territorial que tenen i els resultats de la gestió.

Disposició transitòria
Es confereixen a l’Institut Català de Finances, directament o bé mitjançant qual-

sevol de les seves filials, les tasques d’execució dels instruments financers del Pro-
grama operatiu de Catalunya FEDER 2014-2020 (Decisió CE 2015-894) en els 
termes de l’article 38.4c) del reglament (UE) número 1303/2013, del Parlament Eu-
ropeu i del Consell, i se l’habilita perquè adopti les mesures oportunes per assegurar 
la bona gestió dels instruments financers del dit programa.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la despesa 
en ajuts i subvencions i en publicitat institucional als mitjans de 
comunicació
302-00185/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 70127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 70189 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la despesa en ajuts 
i subvencions i en publicitat institucional als mitjans de comunicació (tram. 300-
00212/13).
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Moción
El Parlamento de Cataluña constata que: 
1. La libertad de prensa constituye un principio fundamental para el buen funcio-

namiento de un estado de derecho y, por tanto, el cuidado y la protección de dicho 
principio resulta incompatible con el intento de injerencia partidista e ideológico 
promovido por el poder público en los medios de comunicación privados. La liber-
tad de prensa encuentra su límite en la Constitución Española; especialmente cuan-
do esta libertad contraviene el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen 
y a la protección de la juventud y la infancia.

2. La actual situación de deterioro socio-económico de las familias, trabajadores 
y empresarios de Cataluña hace necesaria la reorientación de prioridades y recur-
sos públicos actualmente destinados a gasto superfluo en medios de comunicación 
y publicidad institucional, hacia gasto en materia de seguridad, educación, sanidad, 
infraestructuras, empleo y vivienda.

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a: 
3. Cancelar la adjudicación de subvenciones a medios de información de titulari-

dad pública o privada referentes a las convocatorias del año 2022, y suprimir en su 
totalidad las subvenciones dirigidas a medios de información de titularidad pública 
o privada para todo lo que reste de legislatura.

4. Reducir sustancialmente el gasto público en publicidad institucional, elabo-
rando exclusivamente campañas que sirvan al interés general. Eliminar toda difu-
sión ideológica separatista.

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2022, sobre els 
ingressos de l’Ajuntament de Sabadell, corresponent a l’exercici del 
2019
258-00017/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 70940 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 06.09.2022

L’Informe de fiscalització 11/2022, sobre els ingressos de l’Ajuntament de Saba-
dell, corresponent a l’exercici del 2019 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament  
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 13.09.2022 al 04.10.2022).
Finiment del termini: 05.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.09.2022.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/294507207.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/294507207.pdf
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Verificació del codi de conducta d’Alberto Tarradas Paneque
339-00004/13

INICI D’UN PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ I SOL·LICITUD D’INFORME A LA 

COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

Acord: Mesa del Parlament, 06.09.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 6 de setembre de 2022, ha 
acordat iniciar el procediment de verificació i demanar de manera motivada un in-
forme a la Comissió de l’Estatut dels Diputats en virtut de l’article 26 del Codi de 
conducta.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la vicepresidenta primera en fun-

cions de presidenta, Alba Vergés i Bosch 

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 70904; 71129 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.09.2022

Reg. 70904

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

de acuerdo con lo que establecen los artículos 48.4 y 76.4 del Reglamento del Parla-
mento, comunica que el diputado Joan Garriga Doménech sustituirá de forma per-
manente al diputado Ignacio Garriga Vaz de Concicao en la Diputación Permanente.

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

Reg. 71129

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

de acuerdo con lo que establecen los artículos 48.4 y 76.4 del Reglamento del Parla-
mento, comunica que el diputado Ignacio Garriga Vaz de Concicao sustituirá de for-
ma permanente el diputado Joan Garriga Doménech en la Diputación Permanente.

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
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4.45.14. Comissions específiques d’investigació

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

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 71130 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

ña, de acuerdo con lo que establece el artículo 67 del Reglamento del Parlamento, 
comunica que el diputado Alberto Tarradas Paneque ha sido designado miembro y 
portavoz de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, 
Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Pro-
grames Pegasus i Candiru.

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 194/XIV, sobre l’execució 
de determinades mesures i actuacions establertes en la legislació 
relativa a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
290-00158/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71207 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 194/XIV, sobre 
l’execució de determinades mesures i actuacions establertes en la legislació relativa 
a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (tram. 290-00158/13), us informo del 
següent:

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural es troba actualment en fase de redac-
ció del contracte programa quadriennal amb el Departament de Cultura.

Pel que fa als consells rectors dels museus nacionals aquests es va constituir el 
2021. El 29 de setembre de 2021 es va constituir el Consell Rector del Museu Na-
cional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i el 12 de novembre de 2021 es va 
constituir el Consell Rector del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Els equipaments previstos a l’article 3 dels estatuts de l’ACPC que no tenen la 
categoria de museus nacionals poden disposar de consells assessors que actuen com 
a òrgan consultiu de l’Agència en l’exercici de les funcions relatives a l’equipament 
corresponent. Des de l’ACPC s’estudiarà també durant aquesta legislatura, junta-
ment amb els museus afectats, quin és el moment idoni per a la seva constitució.
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Finalment, respecte el punt d), en aquest moment l’Agència Catalana del Patri-
moni Cultural té la voluntat de fer continuar el procés de la nova descripció de llocs 
de treball de l’ACPC, iniciat el 2021.

Barcelona, 4 d’agost de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 196/XIV, sobre el transport 
sanitari entre els hospitals del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i 
Garraf i el transport públic entre Vilafranca del Penedès, Vilanova 
i la Geltrú i Sant Pere de Ribes
290-00159/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70849 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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

de Catalunya i per tal de donar compliment a l’apartat a) de la Resolució 196/XIV,  
sobre el transport sanitari entre els hospitals del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i 
Garraf i el transport públic entre Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Sant 
Pere de Ribes (tram. 290-00159/13), us informo del següent:

En relació amb el punt a), els serveis tècnics de la Direcció General de Trans-
ports i Mobilitat estan duent a terme l’estudi per a valorar les necessitats i les al-
ternatives per a establir un servei de transport públic que faciliti la mobilitat entre 
els centres hospitalaris de Sant Antoni Abat (Vilanova i la Geltrú), l’Hospital Re-
sidència Sant Camil i el Centre de Rehabilitació (Sant Pere de Ribes) i l’Hospital 
Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), a partir de les dades reals de  
mobilitat, i també analitzar la necessitat i les alternatives de millora del servei  
de transport públic entre Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Vilafranca del 
Penedès.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Ter-

ritori

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70740 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 200/XIV, sobre la 
qualitat de l’aire (tram. 290-00163/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), en aquests moments es segueix treballant en el Pla de 
Qualitat de l’Aire i, en aquest sentit, ja ha passat la fase d’informació pública i s’ha 
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esperat a la celebració de la Cimera de la Qualitat de l’Aire per incorporar al Pla al-
gun dels acords que es van adoptar a la Cimera.

L’àmbit del Pla de Qualitat de l’Aire 2022-2026 no tan sols es limita a la zona 
de protecció especial de l’ambient atmosfèric, sinó que aplica a tot Catalunya. La 
previsió és que aquest Pla pugui ser aprovat pel Govern durant el primer semestre 
de 2023.

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Resolució 234/XIV, sobre la presència 
d’animals d’explotacions ramaderes a les carreteres del Berguedà
290-00187/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70850 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 234/XIV, sobre la 
presència d’animals d’explotacions ramaderes a les carreteres del Berguedà (tram. 
290-00187/13), us informo del següent:

L’àmbit viari de titularitat de la Generalitat de Catalunya a l’àmbit de la comarca 
del Berguedà compren múltiples carreteres com, per exemple, la C-154 Vic - Giro-
nella, la BV-4241 Berga - Sant Llorenç de Morunys, la C-26 Berga - Vilada - Borre-
dà, la B-400 Guardiola de Berguedà - Gósol, la B-402 Guardiola de Berguedà - La 
Pobla de Lillet, la C-62 Eix Olost - Olvan, la pròpia C-16 Eix del Llobregat tram 
Berga - Bagà (el tram anterior, per sota de Berga és una via segregada i, per tant, 
la Generalitat de Catalunya no és competent per a senyalitzar), la B-420 Cardona - 
Espunyola, i la BV-4031 Castellar de N’Hug - La Molina, entre d’altres. Es tracta, 
bàsicament, dels trams de carretera pertanyents a la xarxa bàsica i Comarcal.

Per aquest motiu, cal tenir en compte que la Generalitat de Catalunya és titular 
d’una part de la xarxa viària existent a la comarca del Berguedà, i que altres Admi-
nistracions, com per exemple, la Diputació de Barcelona o els propis Ajuntaments, 
són titulars de nombrosos trams de carretera pertanyents a la xarxa local, on la pre-
sència d’animals domèstics en carretera pot tenir també incidència.

En aquest sentit, en l’actualitat ja existeixen senyals P-23 per presència d’ani-
mals domèstics en diversos trams com, per exemple, a l’Eix Olost - Olvan (carretera 
C-62), condicionat fa pocs anys.

Així mateix, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Ru-
ral (DACC) disposa d’informació relativa a la geolocalització de les granges i, en 
determinats casos, fins i tot a la geolocalització de les naus. Per tant, es treballa  
de manera complementaria entre ambdós departaments per coordinar les actuacions de  
senyalització relacionades amb la xarxa viària de titularitat de la Generalitat de Ca-
talunya i la presència de bestiar a les proximitats d’aquestes infraestructures.

Tot i això, en aquelles carreteres on la Generalitat no és titular correspondria a 
les Administracions titulars la potestat per a la senyalització de les vies.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Ter-

ritori
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Control del compliment de la Resolució 256/XIV, sobre l’Ajut Oficial 
al Desenvolupament
290-00209/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70513 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 168.4 en relació amb l’article 162.3 del Re-

glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 
256/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’Ajut Oficial al Desenvolupament (290-
00209/13), us informo que s’adjunta l’informe de compliment corresponent.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Victòria Alsina i Burgués, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert

Annex
La Resolució 256/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’Ajut Oficial al Desen-

volupament (AOD) insta al Govern a
a) Complir el compromís de destinar l’any 2022 el 0,33% dels ingressos corrents 

no condicionats de la Generalitat a l’Ajut Oficial al Desenvolupament, i a fer-ho 
preferentment per mitjà de les aportacions a l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament i no dispersant els recursos entre els departaments per a llur co-
operació directa.

El Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022, aprovat pel Par-
lament de Catalunya el 19 de juliol de 2019, contemplava unes previsions de crei-
xement dels recursos destinats a AOD de 20,82 M€, per als anys 2020, 2021 i 
2022. Aquesta previsió responia a la voluntat d’assolir una despesa equivalent al 
0,7% dels ingressos corrents no condicionats l’any 2030, i es va fer a partir d’un 
escenari generat en el moment d’elaboració del Pla director. El Pla director conte, 
doncs, previsions de creixements anuals en termes absoluts per al quadrienni, no 
referenciats als ingressos corrents no condicionats de cada any.

El Pla anual de cooperació al desenvolupament per a 2022, aprovat pel Govern el 
28 de juny, preveu uns recursos d’AOD superiors en 7,51 M€ a la previsió de 2021. 
Aquest increment respon a una aportació més gran, per part del departament d’Ac-
ció Exterior i Govern Obert, al pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) (+6,5 M€ respecte el 2021). El pressupost de l’ACCD 
creix així en un 22,9%. La resta d’unitats preveuen un creixement del 5,24%, equi-
valent a 1,01 M€.

2021 2022 Diferència Variació

ACCD 28.389.770,00 € 34.889.700,70 € 6.499.930,70 € 22,90%
Recursos d’estructura 4.334.471,00 € 4.127.935,70 € -206.535,30 € -4,76%

Recursos per a 
actuacions 24.055.299,00 € 30.761.765,00 € 6.706.466,00 € 27,88%
Resta d’unitats 19.388.150,04 € 20.404.097,87 € 1.015.947,83 € 5,24%

Generalitat 47.777.920,04 € 55.293.798,57 € 7.515.878,53 € 15,73%

b) Dedicar el 50% de l’Ajut Oficial al Desenvolupament a la modalitat bilateral a 
iniciativa d’altres actors no institucionals, d’acord amb el que estableix el Pla direc-
tor de cooperació al desenvolupament 2019-2022.

El Pla anual de cooperació al desenvolupament per a 2022 preveu que es cana-
litzin 28,52 M€ (57,67% del total) a través de la modalitat bilateral a iniciativa d’al-
tres actors, per sobre del compromís del Pla director de dedicar-hi el 50%. L’ACCD 
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preveu canalitzar a través de la modalitat a iniciativa d’altres actors 23,13 M€ (un 
75,20% dels seus recursos operatius).

Addicionalment
– Els augments dels recursos d’AOD previstos al Pla director 2019-2022 (20,82 

M€ anuals per als anys 2020 a 2022) no es van complir ni el 2020 (es va planifi-
car aquest augment, però finalment es van executar 8,7 M€ menys del previst), ni el 
2021 (exercici en què hi va haver pressupost prorrogat, cosa que no va fer possible 
augmentar les aportacions a l’ACCD). Amb relació a la previsió global de creixe-
ment anual prevista al Pla director, el 2022 existeix per tant un dèficit acumulat, que 
no pot ser compensat en un sol exercici.

– Tot creixement econòmic ha de tenir en compte la càrrega de treball associada, 
que afecta les unitats que implementen la política de cooperació del Govern (nota-
blement l’ACCD). És fonamental, especialment en un moment de crisi com l’actual, 
garantir la màxima eficàcia i eficiència en la gestió de recursos públics.

– L’ACCD és el principal executor de la política de cooperació del Govern, i com 
a tal té un paper central en la gestió dels recursos d’aquesta política pública. Dit 
això, la política de cooperació és una política transversal, del conjunt del Govern. 
Els Departaments de la Generalitat destinen recursos propis a AOD, i s’espera que 
en els propers anys incrementin les seves aportacions i contribueixin a l’assoliment 
de la fita del 0,7% el 2030.

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Josep Desquens i Farrés, director General de Cooperació al Desenvolupament

Control del compliment de la Resolució 264/XIV, sobre les millores 
en matèria de patrimoni cultural, especialment del patrimoni ibèric
290-00217/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70383 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 264/XIV, sobre les 
millores en matèria de patrimoni cultural, especialment del patrimoni ibèric (tram. 
290-00217/13), us informo del següent:

a) En breu es procedirà a la recopilació de la informació per poder elaborar un 
informe específic dels jaciments ibèrics que inclogui una anàlisi de l’estat de con-
servació dels poblats més importants que determini les mesures que cal adoptar a 
curt, a mitjà i a llarg termini en matèria de conservació, senyalització i seguretat.

b) El Departament de Cultura dona suport als gestors dels jaciments per a retolar 
i senyalitzar amb plafons els principals poblats ibèrics visitables quan se sol·licita 
aquest ajut. La majoria dels jaciments arqueològics visitables ja compten amb pla-
fons informatius, almenys en els seus accessos principals.

El Departament de Cultura té línies de subvenció a les quals es poden acollir els 
muni-cipis per sol·licitar ajuts per retolar i senyalitzar:

– Subvencions a ens locals per a inversions en la gestió del patrimoni arqueo-
lògic i paleontològic.

– Subvencions a municipis i comarques per a inversions en jaciments arqueo-
lògics i paleontològics destinades a la visita pública.

Pel que fa als jaciments propietat de la Generalitat de Catalunya es millorarà la 
retolació i senyalització quan sigui necessari.
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c) El Departament de Cultura programarà anualment la declaració de jaciments 
ibers com espais de protecció arqueològica (EPA), sense deixar de banda la decla-
ració de jaciments d’altres cronologies, segons les prioritats, atenent al perill d’afec-
tació o manca de protecció a nivell local. En aquest moment estan en tràmit les 
declaracions d’EPA dels jaciments ibers següents: Margalef I de Torregrossa (Pla 
d’Urgell), Tossal de les Tenalles de Sidamon (Pla d’Urgell), Mota de sant Pere de 
Cubelles (Garraf).

d) Ja existeix un protocol general amb Mossos d’Esquadra i Agents Rurals per la 
vigilància i protecció del patrimoni arqueològic, en el qual es produeix la vigilància 
dels jaciments ibers com es fa amb qualsevol jaciment arqueològic. Pel que fa als 
cossos de seguretat locals, es procedirà a contactar amb els municipis per cercar-ne 
la implicació, tot i que ens consta que ja es fa en alguns casos.

e) En cas que s’identifiqui pel departament competent per raó de la matèria algun 
jaciment que pugui ser considerat més vulnerable, aleshores s’adoptarien, com es 
fa en altres ocasions i en altres matèries, actuacions coordinades específiques amb 
el cos de Mossos d’Esquadra, cercant, com sempre, la implicació de les autoritats 
locals i de la policia local, en cas que els municipis en disposin. Es treballarà per 
augmentar la dotació econòmica de la Ruta dels Ibers. Des del Museu d’Arqueolo-
gia de Catalunya es treballa en l’impuls de la ruta i la coordinació dels municipis. 
Per actuacions concretes els municipis es poden acollir a les línies de subvenció ja 
esmentades.

Barcelona, 20 de juliol de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 270/XIV, sobre la supressió 
de sis sectors de trànsit
290-00221/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70596 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 270/XIV, sobre la 
supressió de sis sectors de trànsit (número de tramitació 290-00221/13), us informo 
del següent:

En relació amb l’apartat a), la presència de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra en el territori, en l’exercici de les funcions en l’àmbit de la mobilitat, ha 
tingut en compte els canvis que s’han produït en la configuració de la xarxa viària 
i en la realitat de la mobilitat. Conseqüentment, ha estat necessària una distribu-
ció territorial dels efectius adequada per millorar l’eficàcia i l’efectivitat en matè-
ria de seguretat viària. En aquest sentit, i per tal de reforçar aquells territoris amb 
una mancança més acusada d’efectius de trànsit, el darrer mes de maig es va fer un 
oferiment per a la incorporació d’efectius de l’especialitat de trànsit a les localitats 
de Móra d’Ebre, Igualada i Vielha.

Actualment, es mantenen oberts i actius els sectors de trànsit.
Pel que fa a l’apartat b), els efectius a l’especialitat de trànsit han augmentat des 

de l’any 2020. El nombre d’agents va passar de 1.084 efectius l’any 2020 a 1.126 
l’any 2021 i està previst fer la propera convocatòria per a aquesta especialitat durant 
l’últim trimestre de 2022 o el primer trimestre de 2023, per garantir la reposició 
d’efectius que estan en el procés de jubilació anticipada.
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Es preveuen concursos oposició d’accés a l’especialitat de trànsit cada dos anys. 
Mentrestant, es van publicant oferiments de places per reforçar aquells territoris en 
els quals es detecten més necessitats d’efectius.

Barcelona, 27 de juliol de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 275/XIV, sobre la detecció 
de manipulacions als tacògrafs dels camions
290-00226/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70597 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 275/XIV, sobre la 
detecció de manipulacions als tacògrafs dels camions (número de tramitació 290-
00226/13), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a), s’adjunta una còpia de l’estudi Accidentalitat i manipu-
lació de tacògrafs.

Quant a l’apartat b), la inspecció dels sistemes de tacògraf per part dels efectius 
de l’especialitat de trànsit de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-
ME) permeten apreciar que la majoria de les manipulacions encara comporten l’al-
teració d’elements físics del sistema del tacògraf o bé alteracions que deixen rastre 
en els registres de l’aparell.

Els efectius de les Àrees Regionals de Trànsit i els efectius de la Divisió de Tràn-
sit de la PG-ME especialitzats en el control de transports disposen de la formació i 
de les eines necessàries per al desenvolupament de les seves funcions i treballen de 
manera coordinada en la detecció de manipulacions.

Actualment, la Divisió de Trànsit de la PG-ME disposa de dos aparells de diag-
nosi, que són els dispositius que permeten comprovar amb exhaustivitat la lectura 
de tacògrafs digitals, i de tauletes, que permeten funcionalitats més limitades per 
obtenir les dades dels tacògrafs dels vehicles.

L’Escola de Policia de Catalunya forma els agents de l’especialitat de trànsit en el 
coneixement i la detecció de manipulacions als tacògrafs dels camions que circulen 
per les carreteres catalanes. La formació en tacògraf s’incorpora en un dels mòduls 
del propi curs de l’especialitat de trànsit, que han de superar els i les agents quan 
s’incorporen a aquesta especialitat policial, amb una durada de 15 hores.

També existeix un curs específic sobre el tacògraf digital i sistemes de seguretat, 
d’una durada de 24 hores.

Durant els anys 2021 i 2022 a l’Escola de Policia de Catalunya 107 efectius han 
rebut formació sobre manipulacions als tacògrafs dels camions.

Barcelona, 27 de juliol de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 276/XIV, sobre l’impuls 
de mesures legislatives per a regularitzar les urbanitzacions
290-00227/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70851 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 276/XIV, sobre 
l’impuls de mesures legislatives per a regularitzar les urbanitzacions (tram. 290-
00227/13), us informo del següent:

L’avantprojecte de la Llei de Territori, –que es troba en fase de valoració de 
les al·legacions presentades en el termini d’informació pública–, planteja habilitar 
eines per poder abordar, cas a cas, les urbanitzacions amb dèficits per tal de resol-
dre les seves mancances, regularitzant la situació i millorant-ne les condicions am-
bientals. Aquestes eines facilitaran la dotació de serveis bàsics a les urbanitzacions 
per així poder-hi fer operacions de millora de la qualitat de vida. Així mateix, per 
abordar aquest tema també es preveu la coordinació amb el Departament de Presi-
dència i el Departament de Drets Socials.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Ter-

ritori

Control del compliment de la Resolució 278/XIV, sobre les millores 
a la carretera C-59 entre Sant Feliu de Codines i Mollet del Vallès
290-00229/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70852 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 278/XIV, sobre les 
millores a la carretera C-59 entre Sant Feliu de Codines i Mollet del Vallès (tram. 
290-00229/13), us informo del següent:

Al tram de la carretera C-59 entre Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines 
s’ha executat una millora puntual referent a les parades de bus del PK 18,800, marge 
dret i marge esquerre. Amb motiu de les característiques de la carretera en aques-
ta zona, s’ha executat la substitució dels senyals verticals de perill per presència de 
vianants per d’altres amb un major nivell de percepció, com són els panells fluores-
cents, amb la intenció d’augmentar la percepció per part dels conductors del risc 
d’atropellament davant de possibles creuaments de vianants.

Així mateix, s’estan duent a terme diverses actuacions de millora en alguns 
punts de l’àmbit:

– Millora local. Ponts i estructures. Pas inferior per a vianants i ciclistes a la 
carretera C-59, PK 15,050. Tram: Caldes de Montbui, amb clau PC-CMB-17076. 
L’obra es va iniciar el maig de 2021 i finalitzarà aquest mes de juliol. L’objectiu del 
projecte és la construcció d’un pas inferior de vianants i bicicletes sota la carretera 
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C-59, la millora de la intersecció en el PK 15,050 i la construcció d’un separador de 
fluxos entre els PK 13,100 i 15,900.

– Condicionament de la C-59 del PK 22,000 al 38,460. Sant Feliu de Co-
dines-Moià, amb clau PC-CIB-19028. Obres actualment en licitació. El projecte té 
un pressupost de 7M€. Consisteix en la renovació de tot el ferm del tram, la cons-
trucció de cunetes trepitjables, l’adequació de totes les parades de bus del tram, la 
renovació de la senyalització, l’abalisament i les defenses, la construcció d’un sepa-
rador de fluxos al tram entre Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja, la millora 
de dues interseccions a Castellterçol i Moià i la instal·lació de mesures que evitin 
l’accidentalitat per atropellaments d’animals (incloent-hi la construcció d’un nou pas 
inferior destinat al pas de fauna).

– Condicionament de la C-59 del PK 38,460 al 53,720. Moià - Santa Maria d’Oló. 
Clau PC-CIB-22001. La redacció d’aquest projecte està actualment en licitació i té 
l’objectiu d’estudiar i implantar les possibles solucions viàries que permetin millo-
rar la seguretat viària en aquesta carretera des del terme municipal de Moià fins a 
l’eix transversal.

Sobre l’accés al barri de Can Valls, el Servei Territorial de Carreteres de Barce-
lona ha impulsat un contracte menor d’execució d’obres per a la millora de la inter-
secció de l’accés a Can Valls, al PK 12 de la carretera C-59, amb clau B-21093-O. 
Aquesta actuació permetrà que els vehicles lleugers puguin fer el canvi de sentit en 
aquesta intersecció, a més de traslladar la parada de bus existent en sentit ascendent 
a un altre punt de la intersecció, perquè els usuaris puguin accedir a aquest mitjà de 
transport en millors condicions de seguretat que la que tenen actualment.

Pel que fa a l’accés sud al municipi i intersecció al barri de la Torre del Negrell, 
el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha impul-
sat la redacció del projecte (recentment adjudicat) «Corredor BRCAT i via ciclista 
a la C-59 (eix Riera de Caldes). Palau-solità i Plegamans-Caldes de Montbui», clau  
PC-ANB-21088, amb una inversió prevista de 6 M€ segons l’ordre d’estudi.

Aquest projecte constructiu té com a objecte la definició completa de totes les 
obres necessàries per configurar un nou corredor BRCat, bus ràpid trànsit, que per-
meti millorar les prestacions dels serveis de transport públic a l’eix de la Riera de 
Caldes entre Caldes de Montbui i Santa Perpètua de Mogoda, incloent-hi el tram  
de la carretera C-59 entre Palau-solità i Plegamans i Caldes de Montbui.

El projecte, d’una banda, inclou progressos infraestructurals de priorització del 
bus per tal de millorar la velocitat comercial dels serveis del corredor i les parades 
del recorregut.

D’altra banda, engloba l’execució d’una nova via ciclista al llarg del corredor que 
millori la quota modal dels modes no motoritzats en les relacions intermunicipals 
de mobilitat obligada de Caldes de Montbui, Palau-solità i Plegamans i Santa Per-
pètua de Mogoda.

Alhora, també s’inclou la millora de la intersecció entre la C-59 i l’Avinguda 
de Pi i Margall que dona accés a Caldes de Montbui pel sud mitjançant l’execució 
d’una rotonda.

A més, cal destacar que, pròximament, es milloraran les parades de bus del  
PK 12,265, marge dret i marge esquerre. Es preveu reforçar la senyalització verti-
cal amb senyals P-20 dotats de panells complementaris S-810 (150 m) per a ambdós 
sentits de circulació i millorar el paviment de l’apartador del marge esquerre.

Sobre el desenvolupament de les actuacions en la xarxa d’infraestructures de 
transport públic incloses en el Pla específic de mobilitat del Vallès, aquest proposa, 
dins les actuacions de la xarxa d’infraestructures de transport públic, la creació d’un 
nou corredor BRCAT entre Caldes de Montbui - la Llagosta (codi XIB01 / B6a) a 
través de la carretera C-59. Alhora, el pla també proposa dins les actuacions en la 
xarxa de modes no motoritzats la creació d’una xarxa interurbana de vies ciclistes 
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que inclou la creació d’una via ciclista segregada en el corredor de la Riera de Cal-
des (codi XNM01 / 10).

En aquest sentit, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori prioritzarà el compliment d’aquestes propostes en el tram entre Palau-solità 
i Plegamans i Caldes Montbui, durant la redacció del projecte constructiu (recent-
ment adjudicat) «Corredor BRCAT i via ciclista a la C-59 (eix Riera de Caldes). Pa-
lau-solità i Plegamans - Caldes de Montbui» amb clau «PC-ANB-21088», que s’ha 
descrit anteriorment.

Pel que fa a la redacció del nou estudi informatiu de la variant entre les carrete-
res C-1415a, C-1413a i B-142 al terme municipal de Sentmenat, el Departament de 
la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori en aquests moments està tre-
ballant en la redacció d’un nou estudi informatiu per la variant est de Sentmenat, 
amb l’objectiu de reestudiar les possibles solucions viàries que eliminin la circula-
ció de vehicles de pas pel centre urbà de Sentmenat i els que es dirigeixin a la zona 
industrial de can Clapers. Així mateix, es planteja la possibilitat que l’actuació es 
pugui dur a terme per fases, de manera que es pugui connectar en una primera fase 
la B-142 al polígon de Can Clapers i, en una 2a fase, connectar amb la carretera 
C-1413a per acabar de tancar la variant est.

Un cop finalitzada la redacció del nou estudi informatiu de la variant de Sent-
menat, «Variant de Sentmenat, entre el PK 31,200 de la C-1415a, el PK 34,000 de 
la C-1413a i el PK 8,000 de la B-142. Sentmenat», amb clau «EI-VB-15008», que es 
preveu a principis de 2023, se sotmetrà a Informació Pública i se sol·licitarà la cor-
responent Declaració d’Impacte Ambiental, per a la seva aprovació definitiva un cop 
tancades les possibles al·legacions rebudes.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Ter-

ritori

Control del compliment de la Resolució 279/XIV, sobre el Pla especial 
de protecció del medi natural i del paisatge dels aiguamolls de 
l’Empordà
290-00230/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70741 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 279/XIV, sobre el 
Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels aiguamolls de l’Em-
pordà (tram. 290-00230/13), us informo del següent:

El Govern treballa per revertir el dèficit de plans de protecció de medi natural i 
del paisatge (en endavant Pla de protecció). Així està identificat en la línia d’actua-
ció 8 de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat 2030, que porta el títol 
«Aprovar els instruments de planificació programats dels espais naturals protegits». 
Aquesta línia estableix que en el termini màxim de 2030 s’han d’aprovar els instru-
ments de planificació dels espais naturals protegits actualment programats: parcs 
naturals del Cadí-Moixeró, Collserola, els Ports, el Montsant, Montserrat, Delta de 
l’Ebre, l’Alt Pirineu, Capçaleres del Ter i del Freser, Aigüestortes, Cap de Creus i 
del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter; i dels espais del PEIN i xarxa Natura 2000 del 
Delta del Llobregat, l’Alta Garrotxa, les Gavarres, Massís de l’Albera, Conreria-Sant 
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Mateu-Céllecs i altres espais gestionats per les diputacions provincials i els consor-
cis específics de gestió.

Com és sabut i s’ha volgut explicar a través de diverses respostes a diferents ini-
ciatives parlamentàries, les limitacions de personal per afrontar la redacció d’aquests 
projectes ha condicionat i demorat la seva aprovació..

No obstant això actualment ja s’està treballant amb Pla de protecció del PN del 
Cadí Moixeró i amb el Pla Rector d’Us i Gestió de l’àrea marina del PN de Cap 
de Creus. Així mateix i d’acord a la voluntat i compromís del Govern en esmenar 
aquesta qüestió, amb l’objectiu de poder iniciar plans de protecció per la resta d’es-
pais naturals protegits, s’ha sol·licitat un programa de reforç de tres anys i de 10 per-
sones amb diversos perfils professionals per portar a terme els plans de protecció 
següents:

1. Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Delta de 
l’Ebre.

2. Pla de protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals del Delta 
del Llobregat.

3. Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural Prades.
4. Pla de protecció del medi natural i del paisatge del PN Aiguamolls Empordà.
5. Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de l’Alt Pi-

rineu.
6. Pla de protecció del medi natural i del paisatge del PN Montgrí, Medes i Baix 

Ter.

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Resolució 280/XIV, sobre el Programa 
d’infraestructura verda de Catalunya
290-00231/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70856 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 280/XIV, sobre el 
Programa d’infraestructura verda de Catalunya (tram. 290-00231/13), us informo 
del següent:

En relació amb l’apartat a), i en termes d’antecedents, l’any 2015, la Direcció Ge-
neral de Polítiques Ambientals (DGPA) del Departament de Territori i Sostenibili-
tat (DTES), va adoptar el «Pla d’Infraestructura Verda», amb l’objectiu d’identificar 
projectes de conservació del patrimoni natural, adaptació al canvi climàtic i millora 
ambiental, a més de redactar i executar els projectes prioritaris. No obstant l’ante-
rior, els primers treballs i encàrrecs daten de l’any 2014.

El tipus de projectes a executar emanaven de les funcions que tenia encomanades 
la DGPA segons el Decret 342/2011 de 17 de maig, de reestructuració del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, així com d’altres òrgans del DTES inclosos els 
organismes adscrits, com l’Agència Catalana de l’Aigua.

La tipologia d’actuacions, es dirigien a la recuperació ecològica d’espais de-
gradats; la millora paisatgística d’espais naturals; la recuperació d’espais fluvials 
i costaners i espais d’interès geològic; la correcció d’impactes d’infraestructures 
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de mobilitat i d’altres tipus d’infraestructures, i l’adaptació al canvi climàtic, entre 
d’altres.

El Programa d’Infraestructura Verda 2017-2021 (Programa) va incorporar les ac-
tuacions del Pla esmentat anteriorment, a més d’incorporar-ne d’altres.

El 26 de novembre de 2018, el director general de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural va emetre la Resolució d’aprovació del Programa d’Infraestructura Verda de 
Catalunya 2017-2021, que s’adjuntava com a annex a la resolució (de data setembre 
de 2017).

Les actuacions del Programa s’han materialitzat mitjançant un encàrrec de ges-
tió a l’empresa pública Infraestructures.cat, que assumeix la gestió administrativa 
dels projectes, la direcció de la seva execució sobre el terreny, la direcció de segu-
retat i salut, i altres aspectes vinculats. Per a l’encàrrec s’ha comptat amb la dotació 
econòmica per aquest concepte en el Pla Econòmic Financer plurianual que ja dis-
posa aquesta empresa pública. En els casos en què no ha estat possible redactar un 
projecte constructiu directament per manca de detall de l’actuació, s’ha encarregat 
un estudi previ. Addicionalment s’han encarregat estudis específics o d’anàlisi des 
de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (DGPAMN) o es 
disposa d’estudis o informes d’altres procedència. Això ha permès avançar en la de-
finició de la tipologia d’intervenció a dur a terme.

Pel que fa al desenvolupament del Programa d’Infraestructura Verda 2017-2021, 
la informació sobre l’estat de desenvolupament del Programa és accessible a través 
del web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC). 
En concret, la memòria i un visor que facilita la cerca de les actuacions al territori. 
Aquesta mateixa informació cartogràfica es troba incorporat a l’Hipermapa, ins-
trument corporatiu de la Generalitat de Catalunya per publicar la seva informació 
georeferenciada. Aquesta informació és consultable a través dels següents enllaços:

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/
infraestructura-verda-i-serveis-ecosistemics/planificacio-execucio/programa-infra-
estructura-verda/

https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
No obstant al fet que aquesta informació forma part de l’informe accessible al 

web del DACC, a continuació es detalla l’estat de desenvolupament de les actuacions. 
Per detallar l’estat de desenvolupament del Programa s’ha afegit alguna categoria ad-
dicional a la que figura al visor esmentat anteriorment. A continuació s’especifiquen 
les diferents fases de desenvolupament en què es troben les actuacions.

– No iniciat. No s’ha iniciat cap encàrrec, si bé pot haver alguna anàlisi prelimi-
nar feta o es disposa d’algun tipus d’informació.

– En estudi. Es disposa d’un estudi previ o anàlisi específica, o s’ha fet encàrrec 
per a la seva redacció. Si no es diu el contrari, s’entén que els estudis s’han encarre-
gat a Infraestructures.cat

– En tramitació. S’ha fet l’encàrrec del projecte constructiu o ja es troba redactat 
(en aquet cas les obres poden estar en fase de licitació, adjudicades o ja en execució. 
Si no es diu el contrari, s’entén que el procediment s’ha encarregat a Infraestructu-
res.cat

– Executat. Obres executades segons projecte constructiu o executades parcial-
ment (si escau)

– Descartat. Actuació que s’ha posposat de forma temporal o definitiva atès que 
un cop analitzada, se n’ha descartat l’execució per impossibilitat tècnica o d’altre 
tipus.

En cas que l’actuació s’hagi descartat, queda eliminada de la llista vigent d’ac-
tuacions incloses al Programa i deixa d’aparèixer al visor.

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/infraestructura-verda-i-serveis-ecosistemics/planificacio-execucio/programa-infraestructura-verda/
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/infraestructura-verda-i-serveis-ecosistemics/planificacio-execucio/programa-infraestructura-verda/
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/infraestructura-verda-i-serveis-ecosistemics/planificacio-execucio/programa-infraestructura-verda/
https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
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PIV001 Millora de la connectivitat i permeabilització de la carretera C-436 entre 
Santes Creus i Vila Rodona

Àmbit Territorial: Camp de Tarragona
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions:

PIV002 Millora de la connectivitat i permeabilització de la carretera GI-600 i C-32 
a Tordera

Àmbit Territorial: Metropolità de Barcelona
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions:

PIV003 Millora de la connectivitat i permeabilització de la carretera N-340 i FFCC 
a l’entorn de la Ràpita

Àmbit Territorial: Penedès
Estat: En tramitació
Tipologia actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions: Es disposa de l’estudi «EA.MCC-19264. Millora connectivitat ter-

restre. Permeabilització infraestructures. La Múnia-Marmellar», de març de 2021 
elaborat per MINUARTIA, SL. L’estudi fa una diagnosi territorial i proposa la tipo-
logia d’intervencions a realitzar a desenvolupar en un projecte constructiu.

PIV004 Millora de la connectivitat i permeabilització de la carretera C-59 al sud 
de Moià

Àmbit Territorial: Comarques centrals
Estat: No iniciat
Tipologia actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions: La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat està im-

pulsant el condicionament de la C-59 entre Sant Feliu de Codines i Moià (PC-
CIB-19028), que inclou la creació d’un nou pas de fauna al PK 33+950 a Castellter-
çol. Aquest fet aconsella no iniciar aquesta actuació prevista.

PIV005 Millora de la connectivitat i permeabilització de la carretera N-420 al N de 
Corbera d’Ebre

Àmbit territorial: Terres de l’Ebre
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions:

PIV006 Millora de la connectivitat i permeabilització de la carretera C-16 a Vila-
decavalls

Àmbit territorial: Metropolità de Barcelona
Estat: En estudi.
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions: Es disposa de l’estudi encarregat per la Direcció General de Polí-

tiques Ambientals i Medi Natural «Definició de les actuacions prioritàries per a la 
millora de la connectivitat i permeabilització de les infraestructures de transport en 
tres àmbits definits dins del Programa d’infraestructura Verda de Catalunya. Àmbit 
1 Vacarisses - Viladecavalls», de novembre de 2021, elaborat per Anthesis La Vola. 
L’estudi fa una diagnosi territorial i proposa la tipologia d’intervencions a realitzar 
a desenvolupar en un projecte constructiu.

PIV007 Millora de la connectivitat i permeabilització de la carretera N-260 a l’en-
torn de Martinet

Àmbit territorial: Alt Pirineu i Aran
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Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions:

PIV008 Millora de la connectivitat i permeabilització de la carretera C-63 entre 
Anglès i Santa Coloma de Farners

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions:

PIV009 Millora de la connectivitat i permeabilització de la carretera C-26 i C-12 a 
Castelló de Farfanya

Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: En estudi Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de trans-

port
Observacions: Es disposa de l’estudi encarregat per la Direcció General de Polí-

tiques Ambientals i Medi Natural «Definició de les actuacions prioritàries per a la 
millora de la connectivitat i permeabilització de les infraestructures de transport en 
tres àmbits definits dins del Programa d’infraestructura Verda de Catalunya. Àmbit 
3 La Noguera, de novembre de 2021, elaborat per Anthesis La Vola. L’estudi fa una 
diagnosi territorial i proposa la tipologia d’intervencions a realitzar a desenvolupar 
en un projecte constructiu.

PIV010 Millora de la connectivitat i permeabilització de la carretera C-26 entre 
Ponts i Artesa de Segre

Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: En estudi
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions: Es disposa de l’estudi encarregat per la Direcció General de Po-

lítiques Ambientals i Medi Natural»Definició de les actuacions prioritàries per a la 
millora de la connectivitat i permeabilització de les infraestructures de transport en 
tres àmbits definits dins del Programa d’infraestructura Verda de Catalunya. Àmbit 
3 La Noguera, de novembre de 2021, elaborat per Anthesis La Vola. L’estudi fa una 
diagnosi territorial i proposa la tipologia d’intervencions a realitzar a desenvolupar 
en un projecte constructiu.

PIV011 Millora de la connectivitat i permeabilització de la carretera C-26 entre Ar-
tesa de Segre i Cubells

Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: En estudi
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions: Es disposa de l’estudi encarregat per la Direcció General de Polí-

tiques Ambientals i Medi Natural «Definició de les actuacions prioritàries per a la 
millora de la connectivitat i permeabilització de les infraestructures de transport en 
tres àmbits definits dins del Programa d’infraestructura Verda de Catalunya. Àmbit 
3 La Noguera, de novembre de 2021, elaborat per Anthesis La Vola. L’estudi fa una 
diagnosi territorial i proposa la tipologia d’intervencions a realitzar a desenvolupar 
en un projecte constructiu.

PIV013 Millora de la connectivitat i permeabilització de la carretera C-66 a Font-
coberta i Serinyà

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
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Observacions: La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat està im-
pulsant el condicionament de la C-66 entre Sant Fontcoberta i Sant Ferriol (MG-
15015.1-M1 i MG-15015.2-M1), que inclou la revisió i ampliació dels passos supe-
riors, inferiors i de les obres de drenatge transversal existents. Aquest fet aconsella 
no iniciar l’actuació prevista.

PIV014 Millora de la connectivitat i permeabilització de la carretera C-65 a Sant 
Cristina d’Aro

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions:

PIV015 Millora de la connectivitat i permeabilització de la carretera C-58 a Vaca-
risses

Àmbit territorial: Metropolità de Barcelona
Estat: En estudi
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions. Es disposa de l’estudi encarregat per la Direcció General de Polí-

tiques Ambientals i Medi Natural «Definició de les actuacions prioritàries per a la 
millora de la connectivitat i permeabilització de les infraestructures de transport en 
tres àmbits definits dins del Programa d’infraestructura Verda de Catalunya. Àmbit 
1 Vacarisses - Viladecavalls», de novembre de 2021, elaborat per Anthesis La Vola. 
L’estudi fa una diagnosi territorial i proposa la tipologia d’intervencions a realitzar 
a desenvolupar en un projecte constructiu.

PIV016 Millora de la connectivitat i permeabilització de la carretera GI-562 i C35 
a l’entorn de Maçanet de la Selva

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: En estudi
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions: Es disposa de l’estudi encarregat per la Direcció General de Polí-

tiques Ambientals i Medi Natural «Definició de les actuacions prioritàries per a la 
millora de la connectivitat i permeabilització de les infraestructures de transport en 
tres àmbits definits dins del Programa d’infraestructura Verda de Catalunya. Àmbit 
2 Maçanet de la Selva, Sils i Vidreres, de novembre de 2021, elaborat per Anthesis 
La Vola. L’estudi fa una diagnosi territorial i proposa la tipologia d’intervencions a 
realitzar a desenvolupar en un projecte constructiu.

PIV017 Millora de la connectivitat i permeabilització de la carretera GI-533 entre 
Aiguaviva, Viloví d’Onyar i Bescanó

Àmbit territorial Comarques gironines
Estat. No iniciat
Tipologia d’actuació. Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions.

PIV019 Millora de la connectivitat i permeabilització de les carreteres C-32 i BV-
112 a l’Oest de Sant Pere de Ribes

Àmbit territorial: Penedès
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions:

PIV020 Millora de la connectivitat i permeabilització de les carreteres C-26, C-53  
i C-352 a l’est de Balaguer

Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
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Estat: En estudi Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de trans-
port

Observacions: Es disposa de l’estudi encarregat per la Direcció General de Polí-
tiques Ambientals i Medi Natural «Definició de les actuacions prioritàries per a la 
millora de la connectivitat i permeabilització de les infraestructures de transport en 
tres àmbits definits dins del Programa d’infraestructura Verda de Catalunya. Àmbit 
3 La Noguera, de novembre de 2021, elaborat per Anthesis La Vola. L’estudi fa una 
diagnosi territorial i proposa la tipologia d’intervencions a realitzar a desenvolupar 
en un projecte constructiu.

PIV021 Millora de la connectivitat i permeabilització de les carreteres C-32, C-15  
i C-15z al N de Vilanova i la Geltrú

Àmbit territorial: Penedès
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions:

PIV022 Millora de la connectivitat i permeabilització de l’autopista AP-2 a l’entorn 
de la Bisbal del Penedès

Àmbit territorial: Penedès
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions:

PIV023 Millora de la connectivitat i permeabilització de l’autopista AP-7 i la carre-
tera N-II entre Campany i Biure

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions:

PIV024 Millora de la connectivitat i permeabilització de l’autopista AP-7 i la carre-
tera C-243b entre Gelida i Martorell

Àmbit territorial: Metropolità de Barcelona
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions:

PIV025 Millora de la connectivitat i permeabilització de l’autopista AP-7 i la carre-
tera N-340 a l’entorn d’El Foix i El Montmell-Marmellar

Àmbit territorial: Penedès
Estat: En tramitació
Tipologia actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions: Es disposa de l’estudi «EA.MCC-19264. Millora connectivitat ter-

restre. Permeabilització infraestructures. La Múnia-Marmellar», de març de 2021 
elaborat per MINUARTIA, SL. L’estudi fa una diagnosi territorial i proposa la tipo-
logia d’intervencions a realitzar a desenvolupar en un projecte constructiu.

PIV026 Millora de la connectivitat i permeabilització de l’autovia A-2 a l’entorn de 
la Curullada-Cervera

Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: No iniciat
Tipologia actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions:
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PIV027 Millora de la connectivitat i permeabilització de l’autovia A-2 al Bruc i en-
torn de Montserrat

Àmbit territorial: Penedès
Estat: No iniciat
Tipologia actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions.

PIV028 Millora de la connectivitat i permeabilització d’infraestructures de trans-
port al NE de Sant Celoni

Àmbit territorial: Metropolità de Barcelona
Estat: En tramitació
Tipologia actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions: Es troba en redacció l’estudi ambiental «Millora Connectivitat 

Terrestre i permeabilització de l’AP-7, la carretera C-35 i les línies de ferrocarril de 
Barcelona a Maçanet-Massanes i LAV a Sant Celoni.» L’estudi fa una diagnosi ter-
ritorial i proposa la tipologia d’intervencions a realitzar a desenvolupar en un pro-
jecte constructiu.

PIV029 Millora de la connectivitat i permeabilització d’infraestructures de trans-
port a l’entorn de Freginals

Àmbit territorial: Terres de l’Ebre
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions:

PIV030 Millora de la connectivitat i permeabilització d’infraestructures de trans-
port a l’entorn de Fogars de la Selva

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: En estudi
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions: Es disposa de l’estudi encarregat per la Direcció General de Polí-

tiques Ambientals i Medi Natural «Definició de les actuacions prioritàries per a la 
millora de la connectivitat i permeabilització de les infraestructures de transport en 
tres àmbits definits dins del Programa d’infraestructura Verda de Catalunya. Àmbit 
2 Maçanet de la Selva, Sils i Vidreres, de novembre de 2021, elaborat per Anthesis 
La Vola. L’estudi fa una diagnosi territorial i proposa la tipologia d’intervencions a 
realitzar a desenvolupar en un projecte constructiu.

PIV031 Millora de la connectivitat i permeabilització d’infraestructures de trans-
port a l’entorn de Cabra del Camp

Àmbit territorial: Camp de Tarragona
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions: S’ha fet l’encàrrec del projecte constructiu «Millora connectivitat 

terrestre. Permeabilització de l’AP2 i la C-435 a Cabra del Camp.»

PIV032 Millora de la connectivitat i permeabilització d’infraestructures de trans-
port a l’entorn de Vimbodí

Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions:

PIV033 Millora de la connectivitat i permeabilització d’infraestructures de trans-
port a l’entorn d’Ivars de Noguera

Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: No iniciat
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Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions:

PIV034 Millora de la connectivitat i permeabilització d’infraestructures de trans-
port a l’entorn de la Jonquera

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions:

PIV035 Millora de la connectivitat entre els espais naturals protegits de la Serra de 
Godall i Serra del Montsià i permeabilització de l’autopista AP-7

Àmbit territorial: Terres de l’Ebre
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions: Es disposa de l’estudi ambiental «Millora Connectivitat Terrestre 

Permeabilització de l’AP-7 i de la C-101 entre Ulldecona i Freginals», de maig de 
2021 (pendent aprovació definitiva). L’estudi fa una diagnosi territorial i proposa la 
tipologia d’intervencions a realitzar a desenvolupar en un projecte constructiu.

PIV036 Millora de la connectivitat entre els espais naturals protegits de la Cerda-
nya i permeabilització de les carreteres C-16 i N-230

Àmbit territorial: Alt Pirineu i Aran
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions: S’ha fet una primera anàlisi i una inspecció sobre el terreny i no 

s’han identificat estructures transversals a les infraestructures de transport amb de-
ficiències per a la mobilitat faunística. L’actuació requereix de més dades sobre mo-
bilitat de la fauna, així com de mortalitat localitzada a la xarxa de transport.

PIV037 Millora de la connectivitat territorial i permeabilització d’infraestructures 
de transport en l’àmbit de Sils-Maçanet

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: En estudi Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de trans-

port
Observacions: Es disposa de l’estudi encarregat per la Direcció General de Polí-

tiques Ambientals i Medi Natural «Definició de les actuacions prioritàries per a la 
millora de la connectivitat i permeabilització de les infraestructures de transport en 
tres àmbits definits dins del Programa d’infraestructura Verda de Catalunya. Àmbit 
2 Maçanet de la Selva, Sils i Vidreres, de novembre de 2021, elaborat per Anthesis 
La Vola. L’estudi fa una diagnosi territorial i proposa la tipologia d’intervencions a 
realitzar a desenvolupar en un projecte constructiu.

PIV038 Millora de la connectivitat territorial i permeabilització d’infraestructures 
de transport al sector Nord de Girona

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions: Es troba en redacció l’estudi ambiental «Millora Connectivitat 

Terrestre i Permeabilització de l’AP-7, la carretera C-35 i les línies de ferrocarril de 
Barcelona a Maçanet-Massanes i LAV a Sant Celoni.» L’estudi fa una diagnosi ter-
ritorial i proposa la tipologia d’intervencions a realitzar a desenvolupar en un pro-
jecte constructiu.

PIV039 Millora de la connectivitat territorial entre Collserola i la Conreria-Sant 
Mateu-Céllecs

Àmbit territorial: Metropolità de Barcelona
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Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions:

PIV040 Millora de la connectivitat territorial entre Collserola i Muntanyes de l’Ordal
Àmbit territorial: Metropolità de Barcelona
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions: Es disposa d’informació

PIV041 Millora de la connectivitat per a l’herpetofauna de l’Estany de la Cardone-
ra i de l’Estany d’en Pous amb la carretera GI-602

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: Executat i inclòs al contracte de conservació i manteniment
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions: Es disposa de l’informe final. Seguiment periòdic i avaluació de 

la funcionalitat i eficàcia dels passos d’amfibis en l’àmbit de la UPA-15002 (herpeto-
fauna Sant Climent Sescebes) a l’Estany de la Cardonera i l’Estany d’en Pous, de 
gener de 2022.

PIV042 Millora de la connectivitat per a l’herpetofauna a la carretera BV-5114 a 
Santa Fe del Montseny

Àmbit territorial: Metropolità de Barcelona
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions: Es disposa del projecte constructiu UPA-14006 «Millora Con-

nectivitat i passos d’amfibis a la BV-5114. PK 19+700 AL 23+000. Fogars de Mont-
clús - Arbúcies», de novembre de 2015, elaborat per Cave Terram, SLU. Actualment 
el projecte el lidera la Diputació de Barcelona i està en redacció un nou projecte 
constructiu.

PIV043 Desfragmentació de l’EIN Tamarit-Punta de la Móra
Àmbit territorial: Camp de Tarragona
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions: Es disposa de l’estudi «Estudi de connectivitat i perameabilització 

al PEIN de Punta de la Móra», d’abril de 2017 elaborat per l’UTE IGREMAP SLP 
& MINUARTIA ESTUDIS AMBIENTALS SL. L’estudi fa una diagnosi territo-
rial i proposa la tipologia d’intervencions a realitzar a desenvolupar en un projecte 
constructiu.

PIV044 Desfragmentació de l’EIN Sèquia Major i Recuperació de l’ENP de Prats 
de la Pineda

Àmbit territorial: Camp de Tarragona
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions: El projecte de restauració de la zona humida dels Prats d’Albinya-

na (espai Natura 2000) amb la seva consegüent millora ambiental, pot facilitar l’im-
puls de l’actuació de desfragmentació entre els dos espais naturals.

PIV045 Mitigació dels efectes sobre l’avifauna de les carreteres C-31 i C-65 a Sta. 
Cristina d’Aro i Calonge

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Correcció d’impactes en infraestructures
Observacions: Es disposa de l’estudi ambiental «Millora connectivitat. Carre-

teres C-31 i C-65. Santa Cristina d’Aro i Calonge», de març de 2019. Elaborat per 
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MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, SLP. També dels estudis: «Interac-
ció dels rapinyaires nocturns amb les autovies C-65 i C-31 al Baix Empordà per a la 
predicció del risc d’atropellament a través de l’ús de l’espai. propostes de mitigació», 
de desembre de 2020, i «Interacció del duc amb infraestructures viàries al Baix Em-
pordà i Vallès. Predicció del risc d’atropellament a través de l’ús de l’espai per mitjà 
de GPS. Valoració de les causes de mortalitat del duc a Catalunya», de novembre de 
2021, ambdós elaborats per l’Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat 
de Barcelona, i encarregats per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural. Els estudis, especialment els dos darrers, faciliten l’adopció de la solució 
constructiva més eficaç com a mesura de mitigació, i econòmica que ha de conside-
rar el projecte constructiu en curs.

PIV046 Adequació d’un pas de fauna sota la línia Barcelona-Sabadell dels FGC
Àmbit territorial. Metropolità de Barcelona
Estat. En tramitació
Tipologia d’actuació. Connectivitat en infraestructures de transport
Observacions. Es disposa del projecte constructiu «Millora connectivitat. Pas de 

fauna. Línia FGC Sabadell Torrent de Ferrussons. Sant Cugat del Vallès», de juny 
2015, elaborat per AYESA, ENGINYERIA I SERVEIS, S.A.

PIV047 Integració de desmunts i millora de l’hàbitat d’espècies amenaçades a la 
carretera C-13

Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: En estudi
Tipologia d’actuació: Correcció d’impactes en infraestructures
Observacions: Es disposa de l’informe sobre la localització dels peus d’espan-

tallops dins del projecte PIV047: «Millora de l’hàbitat de la blaveta de l’espantallops 
(Iolana iolas) a la carretera C-13, restauració de desmunts i antigues extractives i se-
nyalització de la zona paleontològica de la Maçana», de novembre de 2019, elaborat 
pel Servei de Fauna i Flora, així com de diverses anàlisis de detall i càlculs de cos-
tos per dur terme la intervenció en el marc d’un contracte d’obres menor.

PIV048 Integració de desmunts mitjançant tècniques de bioenginyeria a la C-58 
tram: Terrassa-Vacarisses

Àmbit territorial: Metropolità de Barcelona
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Correcció d’impactes en infraestructures
Observacions. Es disposa del projecte constructiu «Millora local. Restauració de  

talussos. C-58 del PK 23+100 al PK 26+300. Can Tries. Terrassa-Viladecavalls»,  
de novembre de 2015.

PIV049 Correcció d’infraestructures perilloses per a la fauna i restauració paisat-
gística de l’antiga estació d’esquí de Llessuí

Àmbit territorial: Alt Pirineu i Aran
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Correcció d’impactes en infraestructures
Observacions:

PIV050 Correcció d’infraestructures perilloses per a la fauna a l’estació d’esquí de 
Vallter 2000

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Correcció d’impactes en infraestructures
Observacions:
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PIV051 Correcció d’infraestructures perilloses per a la fauna a l’estació d’esquí de 
Portainé

Àmbit territorial: Alt Pirineu i Aran
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Correcció d’impactes en infraestructures
Observacions:

PIV052 Correcció d’infraestructures perilloses per a la fauna a l’estació d’esquí de 
Tavascan

Àmbit territorial: Alt Pirineu i Aran
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Correcció d’impactes en infraestructures
Observacions:

PIV054 Correcció d’infraestructures perilloses per a la fauna a l’estació d’esquí 
dels Rasos de Peguera

Àmbit territorial: Comarques centrals
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació. Correcció d’impactes en infraestructures
Observacions:

PIV055 Eliminació de la resclosa de la central hidroelèctrica Salt Garida (Molí de 
les Puces)

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: Executada
Tipologia d’actuació: Recuperació de la connectivitat fluvial
Observacions: Es disposa del projecte constructiu.

PIV056 Eliminació de la resclosa de Ventalló al riu Fluvià
Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: En tramitació (pendent d’aprovació definitiva)
Tipologia d’actuació: Recuperació de la connectivitat fluvial
Observacions: Es disposa del projecte constructiu «Projecte actualitzat. Restitu-

ció de l’entorn fluvial. Ventalló», de gener de 2017, elaborat per ABM.

PIV057 Eliminació de la resclosa i restitució del medi a l’aprofitament hidroelèctric 
al riu Ritort a Molló

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: Executat
Tipologia d’actuació: Recuperació de la connectivitat fluvial
Observacions: Es disposa del projecte constructiu «Millora connectivitat flu-

vial». Restitució del medi a l’entorn fluvial de l’aprofitament hidroelèctric ubicat als 
rius Ritort i Fabert, de febrer de 2020, elaborat per Ecafir, SL amb el qual s’han dut 
a terme les obres. Addicionalment es disposa de l’estudi «Avaluació dels efectes de 
l’eliminació d’estructures transversals. Enderrocament de la resclosa de Ritort a Mo-
lló», de 2022, elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

PIV058 Restitució del sistema de gestió sostenible de l’aqüífer de la Tordera
Àmbit territorial: Metropolità de Barcelona
Estat: Executat i inclòs al contracte de conservació i manteniment
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions: Es disposa de l’estudi «Plec de prescripcions tècniques particulars 

per la restitució tractament terciari tou de les aigües residuals tractades a l’EDAR de 
Tordera», de juliol de 2016, elaborat per EGAM, SL. També de «Projecte construc-
tiu per a la restitució del sistema de tractament terciari tou de les aigües residuals 
tractades a l’EDAR de Tordera», de juliol de 2017, amb el qual es van dur a terme 
les obres de l’actuació.
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PIV059 Recuperació de l’antiga llera del riu Ondara
Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: Descartat
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions: Es disposa de l’estudi ambiental «Recuperació fluvial. Restaura-

ció morfològica i ecològica tram final riu Ondara», de maig de 2018, i elaborat per 
EGAM, SL. Les conclusions de l’estudi comporten unes dificultats tècniques que 
impossibiliten l’execució de l’actuació.

PIV060 Millora d’hàbitats a la Zona Humida de la Bassa de la casa del Manyet
Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions:

PIV061 Millora d’hàbitats a la Zona Humida de la Bassa del Macip
Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: En estudi
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions. Es disposa dels següents documents encarregats per la Direcció 

General de Polítiques Ambientals i Medi Natura: «Informe sobre les propostes de 
millora de les zones humides (Os de Balaguer, Pardines, Taradell i Tàrrega)», de no-
vembre de 2018, elaborat per Ecafir SL, i el Projecte constructiu «Projecte de restau-
ració de la Bassa del Macip», de desembre de 2019, elaborat per Ecafir SL. Aquests 
documents permetran dur a terme l’actuació en el moment de tenir resolts aspectes 
de la possibilitat d’intervenció en una zona privada.

PIV063 Millora d’hàbitats a la Zona Humida dels Coladors de Boldú
Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estrat: Executada parcialment
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions: L’execució d’aquesta acció la porta a terme el Servei de Fauna i 

Flora de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. S’han fet di-
verses actuacions per la millora de l’hàbitat de les espècies de flora amenaçada que 
hi viuen, com ara la sega i retirada de la biomassa per disminuir la càrrega de nu-
trients del sòl, llaurats superficials per estimular el banc de llavors o el control de 
la població de canya americana. Totes aquestes accions s’han de seguir realitzant a 
causa de l’entorn fortament alterat per l’agricultura intensiva que generen molts im-
pactes indirectes.

PIV064 Millora d’hàbitats a la Zona Humida de l’Estany de la Vallmitjana
Àmbit territorial: Comarques centrals
Estat: descartada Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions: Es disposa del estudi encarregat per la Direcció General de Políti-

ques Ambientals i Medi Natura: «Informe sobre les propostes de millora de les zo-
nes humides (Os de Balaguer, Pardines, Taradell i Tàrrega)», de novembre de 2018, 
elaborat per Ecafir SL. La titularitat privada de l’espai i la manca de detall de les 
actuacions fan que s’hagi descartat l’actuació.

PIV065 Millora d’hàbitats a la Zona Humida de l’Estany del Tarter
Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: Executat
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions: Es disposa del estudi encarregat per la Direcció General de Po-

lítiques Ambientals i Medi Natura: «Informe sobre les propostes de millora de les 
zones humides (Os de Balaguer, Pardines, Taradell i Tàrrega)», de novembre de 



BOPC 379
12 de setembre de 2022

4.50.01. Compliment de resolucions 79 

2018, elaborat per Ecafir SL. La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural va atorgar un ajut amb el què va ser executada l’obra.

PIV067 Restauració i millora ambiental de la Zona Humida de la desembocadura 
de la Riera de Riudecanyes

Àmbit territorial: Camp de Tarragona
Estat: En tramitació Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions: Està en curs la redacció del projecte constructiu «Recuperació 

ecològica. Zona Humida de la riera de Riudecanyes (clau RET-18313)».

PIV068 Restauració i millora ambiental de la Zona Humida de la desembocadura 
del riu Francolí

Àmbit territorial: Camp de Tarragona
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions:

PIV072 Restauració i millora ambiental de la Zona Humida dels herbassars de 
Castelldans

Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions:

PIV073 Restauració i millora ambiental de la Zona Humida del meandre del Segre 
a Gualter

Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions: Es té coneixement que s’ha atorgat un ajut de la Direcció General 

de Polítiques Ambientals i Medi Natural en la zona.

PIV074 Restauració i millora ambiental de la Zona Humida del Pantà i Bassa de 
les Trotes

Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions:

PIV075 Restauració i millora ambiental de la Zona Humida de la Platja Llarga
Àmbit territorial: Penedès
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions:

PIV076 Restauració i millora ambiental de la Zona Humida de l’Aiguabarreig Se-
gre-Noguera Ribagorçana

Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions: Es disposa de el projecte constructiu «Recuperació ecològica de la 

zona humida de l’aiguabarreig Segre - Noguera Ribagorçana a Vilanova de la Bar-
ca», de març de 2022, elaborat per ECAFIR, SL.

PIV077 Restauració i millora ambiental de la Zona Humida de la Bassa del Montsià
Àmbit territorial: Terres de l’Ebre
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
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Observacions: L’actuació queda dins l’àmbit de l’estudi ambiental «Millora Con-
nectivitat Terrestre Permeabilització de l’AP-7 i de la C-101 entre Ulldecona i Fre-
ginals», de març de 2021 (pendent aprovació definitiva). L’estudi fa una diagnosi 
territorial i proposa la tipologia d’intervencions a realitzar a desenvolupar en un 
projecte constructiu.

PIV079 Restauració i millora ambiental de la Zona Humida de l’Estany de l’Estany
Àmbit territorial: Comarques centrals
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions:

PIV080 Restauració i millora ambiental de la Zona Humida del Canyissar de la 
Noguera Ribagorçana

Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions:

PIV081 Restauració i millora ambiental de la Zona Humida de la cua de l’embas-
sament d’Oliana

Àmbit territorial: Alt Pirineu i Aran
Estat: En estudi
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions:

PIV082 Restauració i millora ambiental de la Zona Humida de l’Estany Robert
Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions:

PIV083 Restauració i millora ambiental de la Zona Humida de Filipines Nord
Àmbit territorial: Metropolità de Barcelona
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions:

PIV084 Restauració i millora ambiental de la Zona Humida de Gorg de Creixell
Àmbit territorial: Camp de Tarragona
Estat: En tramitació Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions: Es troba en redacció el Projecte constructiu «Recuperació ecolò-

gica i ambiental de la zona humida del Gorg de Creixell (RET-21274)».

PIV085 Restauració i millora ambiental de la Zona Humida de la Bassa Roja
Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions:

PIV086 Restauració i millora ambiental de la Zona Humida de la Llacuna de 
Claravalls

Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: En estudi
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions:
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PIV087 Restauració i millora ambiental de la Zona Humida de l’Olla del Rei
Àmbit territorial: Metropolità de Barcelona
Estat: En estudi
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions: Es disposa de diversos informes i estudis de la zona de l’Ajunta-

ment de Castelldefels. Per altra part, hi ha alguns procediments de tipus urbanístic 
que aconsellen no iniciar una actuació fins no aclarir la situació jurídica.

PIV089 Restauració i millora ambiental de les Basses de l’Albera
Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions:

PIV090 Restauració i millora ambiental dels estanys i zones humides de Tordera
Àmbit territorial: Metropolità de Barcelona
Estat: En estudi
Tipologia d’actuació: Restauració de zones humides
Observacions: Es disposa de l’estudi «Assistència tècnica per a la caracteritza-

ció, avaluació, proposta d’actuacions i valoració econòmica de dos àmbits situats al 
curs del riu Tordera», de 2019, elaborat per EGAM, SL i encarregat per la Direcció 
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. L’estudi fa una diagnosi territo-
rial i proposa la tipologia d’intervencions a realitzar a desenvolupar en un projecte 
constructiu.

PIV091 Restauració i millora ambiental del marge esquerre del tram final del riu 
Tordera

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions: Les modificacions ocorregudes arran del temporal Glòria el 2020, 

aconsellen no iniciar la intervenció en els termes previstos.

PIV092 Restauració i millora ambiental de l’espai del Vinyet a la desembocadura 
del Gaià

Àmbit territorial: Camp de Tarragona
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions: Es disposa del projecte constructiu: «Projecte d’enderroc, neteja 

del sòl i milloraambiental a la finca del Vinyet», de febrer de 2021, elaborat per l’In-
casól. A data de juliol de 2022, l’actuació es troba en fase d’obres.

PIV093 Restauració i millora ambiental del Port de l’Estany
Àmbit territorial: Terres de l’Ebre
Estat: Executat i inclòs al contracte de conservació i manteniment
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions: Es disposa del document «EDC Recuperació ambiental del Port 

de L’Estany», de desembre de 2017, elaborat per MediAmbient Ponent S.L·L. que 
detalla l’obra executada.

PIV094 Restauració i millora ambiental de l’entorn de la presa de Darnius-Boadella
Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: Descartat
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions: Es disposa del Projecte constructiu «Recuperació d’espècies de 

flora. Recuperació ambiental de l’entorn de la presa de Darnius-Boadella. Alt Em-
pordà. clau: FFG-18314.» L’annex 5 del projecte «Estudi de flora. Inventari de la Pe-

Fascicle tercer
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llaea calomelanos», determina que les poblacions de l’esmentada espècie amenaça-
da compta amb unes poblacions que no justifiquen suficientment l’actuació prevista.

PIV095 Restauració i millora ambiental de la Torre del Valencià
Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions:

PIV096 Restauració i millora ambiental de l’espai de la marina Seca de l’Encanyis-
sada

Àmbit territorial: Terres de l’Ebre
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions:

PIV097 Restauració i millora ambiental del sistema dunar a les platges de l’Em-
pordà

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: Executat i inclòs al contracte de conservació i manteniment
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions: Es disposa del document «Estat de dimensions i característiques 

de l’obra executada del projecte: Recuperació dels sistemes dunars de l’Empordà», 
d’agost de 2018, que detalla les obres executades.

PIV098 Restauració i millora ambiental de les maresmes i prats humits del Delta 
del Llobregat. Fase I

Àmbit territorial. Metropolità de Barcelona
Estat. Executat i inclòs en el contracte de conservació i manteniment
Tipologia d’actuació. Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions. Es disposa del Plec Conservació ambiental. Conservació i mante-

niment del Programa d’Infraestructura Verda de Catalunya. 2019-2020, de febrer de 
2019, elaborat per EGAM SL en el que es detallen les obres previstes, que van ser 
finalitzades durant l’any 2021.

PIV099 Restauració i millora ambiental de les maresmes i prats humits del Delta 
del Llobregat. Fase II

Àmbit territorial: Metropolità de Barcelona
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions: L’Agència Catalana de l’Aigua preveu desenvolupar algunes inter-

vencions en aquest àmbit.

PIV100 Restauració i millora ambiental en l’àmbit de l’aeròdrom d’Alfés
Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: En estudi
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions:

PIV101 Restauració i millora ambiental de la finca de Castillejos
Àmbit territorial: Camp de Tarragona
Estat: En estudi
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions: Es disposa de l’estudi ambiental «Recuperació ecològica de la 

finca Los Castillejos. Arbolí, Alforja, la Febró i Vilaplana», d’octubre de 2017, ela-
borat per ENVERS, environmental services, SL. L’estudi fa una diagnosi territorial 
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i proposa la tipologia d’intervencions a realitzar a desenvolupar en un projecte cons-
tructiu.

PIV102 Millora ambiental de la Mugueta
Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: Executat i inclòs al contracte de conservació i manteniment
Tipologia d’actuació: Correcció d’impactes en infraestructures
Observacions: Es disposa del Projecte constructiu «Millora ambiental. Recupe-

ració ambiental de la riera Mugueta i rec del Molí a Castelló d’Empúries. Alt Em-
pordà», de juliol de 2019, amb la que es va dur a terme les obres.

PIV103 Millora ambiental de la Sèquia de Sils
Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: Descartada
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions: Les anàlisis dutes a terme no permetien dur a terme una actuació 

en els termes previstos

PIV104 Millora ambiental de l’entorn de les Mines de Can Palomeras
Àmbit territorial: Metropolità de Barcelona
Estat: En tramitació Tipologia d’actuació: Correcció d’impactes en infraestruc-

tures
Observacions: Es disposa del Projecte Constructiu «Adequació ambiental i pai-

satgística de les mines de Can Palomeres. Malgrat de Mar», de setembre de 2016, 
elaborat per INAM ENGINYERIA, SL. El procediment urbanístic dut a terme ha 
obligat a retardar l’inici de les obres.

PIV105 Millora ambiental dels camins ramaders del Perelló
Àmbit territorial: Terres de l’Ebre
Estat: Executat i inclòs al contracte de conservació i manteniment
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions. Es disposa el projecte constructiu «Millora ambiental. Recupe-

ració ambiental i posada en valor dels camins ramaders del Perelló. Baix Ebre», 
de març de 2019, elaborat per BAC ENGINEEERING CONSULTANCY GROUP. 
Amb aquest document es van dur a terme les obres. També es disposa del document 
«EDC Millora ambiental. Recuperació ambiental i posada en valor dels camins ra-
maders del Perelló. Baix Ebre», de maig de 2021 amb el detall de les obres execu-
tades.

PIV106 Millora ambiental de la platja de l’Arenal
Àmbit territorial: Camp de Tarragona
Estat: En estudi
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions: Es disposa de l’informe encarregat per la Direcció General de Po-

lítiques Ambientals i Medi Natural de l’»Assistència tècnica per a la identificació i 
priorització d’actuacions de conservació i restauració dels sistemes dunars i altres 
ecosistemes del litoral de Tarragona del Programa d’Infraestructura Verda de Cata-
lunya», de desembre de 2020, elaborat per Qu4tre. Consultoria Ambiental. L’estudi 
fa una diagnosi territorial i proposa la tipologia d’intervencions a realitzar a desen-
volupar en un projecte constructiu.

PIV107 Millora ambiental i de la connectivitat de les rieres i sèquies de l’Empordà 
amb presència d’espècies amenaçades

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Connectivitat en infraestructures de transport
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Observacions: Es disposa de l’informe encarregat per la Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Medi Natural «Identificació i caracterització de connectors 
potencials entre els nuclis poblacionals de turó de les planes del Baix Ter i Baix 
Fluvià (Girona)». L’estudi fa una diagnosi territorial i proposa la tipologia d’inter-
vencions a realitzar a desenvolupar en un projecte constructiu (en curs en data de 
juliol de 2022).

PIV108 Millora ambiental i de la connectivitat ecològica a l’àmbit de la riera de 
Sant Climent

Àmbit territorial: Metropolità de Barcelona
Estat: No iniciat
Tipologia d’actuació: Recuperació de la connectivitat fluvial
Observacions: Es disposa de l’informe encarregat per la Direcció General de Po-

lítiques Ambientals i Medi Natural de l’«Assistència tècnica per a la identificació i 
priorització d’actuacions de conservació i restauració dels sistemes dunars i altres 
ecosistemes del litoral de Tarragona del Programa d’Infraestructura Verda de Cata-
lunya», de desembre de 2020, elaborat per Qu4tre. Consultoria Ambiental.

PIV110 Recuperació de les praderies de Posidònia oceànica afectades per ancorat-
ges amb morts de formigó en espais xarxa Natura 2000

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: Executat
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions: Es disposa dels informes en els quals es detallen les intervencions 

efectuades:
– Assistència tècnica per als treballs de restauració de les praderies de posidònia, 

afectades per la presència de morts de fondeig, de l’espai Natura 2000 Litoral del 
Baix Empordà. Informe final, de 30 de desembre de 2015, elaborat per Ecohydros. 
Ecologia avanzada del agua.

– Assistència tècnica per als treballs de restauració de les praderies de posidònia, 
afectades per la presència de morts de fondeig, a l’espai Natura 2000 Massís de Ca-
diretes i Litoral del Baix Empordà, de març de 2017, elaborat per Submon.

– Assistència tècnica per als treballs de restauració de les praderies de posidònia, 
afectades per la presència de morts de fondeig, a l’espai Natura 2000 Montgrí-Me-
des-Baix Ter i Cap de Creus, de maig de 2018, elaborat per Submon.

– Assistència tècnica per als treballs de restauració de les praderies de posidò-
nia, afectades per la presència de morts de fondeig i altres elements al litoral de l’Alt 
Empordà, de desembre de 2019, elaborat per Submon.

PIV111 Recuperació d’hàbitats greument amenaçats de Catalunya: Fase I
Àmbit territorial: Metropolità de Barcelona (diverses localitats)
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats greument amenaçats
Observacions:

PIV111 Recuperació d’hàbitats greument amenaçats de Catalunya: Fase I
Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent) diverses localitats
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats greument amenaçats
Observacions: Es disposa del Plec Conservació ambiental «Conservació i man-

teniment del Programa d’Infraestructura Verda de Catalunya. 2019-2020», de febrer 
de 2019. També de l’informe «Treballs relacionats amb plantes protegides de finques 
amb hàbitats salins de la Plana de Ponent», d’octubre de 2021, elaborat pel senyor 
Pere Aymerich. L’estudi fa una diagnosi de l’estat de conservació dels hàbitats ame-
naçats que permetrà la definició de la tipologia d’intervencions.
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L’actuació de retirada de runes i altres abocaments va ser realitzada pel Ser-
vei de Fauna i Flora el 2013, conjuntament amb la instal·lació d’una tanca per al 
control de l’accés. Tot i això s’han seguit realitzant petits abocaments que han es-
tat retirats. Des d’aleshores s’ha anat fent el seguiment de les espècies amenaça-
des presents a l’espai, però no s’ha realitzat cap altra actuació rellevant de  millora 
d’hàbitat. La principal acció que encara resta per fer és al compra del camp de 
presseguers adjacent i que té un gran potencial per a la flora amenaçada. Un cop 
realitzada aquesta adquisició es podrà tornar a actuar per renaturalitzar l’hàbitat 
en aquest camp.

PIV111 Recuperació d’hàbitats greument amenaçats de Catalunya: Fase I
Àmbit territorial: Camp de Tarragona
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats greument amenaçats
Observacions:

PIV112 Recuperació d’hàbitats greument amenaçats de Catalunya: Fase II
Àmbit territorial: Alt Pirineu i Aran (diverses localitats)
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats greument amenaçats
Observacions:

PIV112 Recuperació d’hàbitats greument amenaçats de Catalunya: Fase II
Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent) diverses localitats
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats greument amenaçats
Observacions: Es disposa del Plec Conservació ambiental «Conservació i man-

teniment del Programa d’Infraestructura Verda de Catalunya. 2019-2020», de febrer 
de 2019. També de l’informe «Treballs relacionats amb plantes protegides de finques 
amb hàbitats salins de la Plana de Ponent», d’octubre de 2021, elaborat pel senyor 
Pere Aymerich. L’estudi fa una diagnosi de l’estat de conservació dels hàbitats ame-
naçats que permetrà la definició de la tipologia d’intervencions.

PIV112 Recuperació d’hàbitats greument amenaçats de Catalunya: Fase II
Àmbit territorial: Camp de Tarragona
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats greument amenaçats
Observacions:

PIV112 Recuperació d’hàbitats greument amenaçats de Catalunya: Fase II
Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats greument amenaçats
Observacions:

PIV113 Millora de l’entorn per a la fauna urbana insectívora al tram baix del riu 
Besòs

Àmbit territorial: Metropolità de Barcelona
Estat: En estudi
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions:

PIV114 Valorització del patrimoni geològic i senyalització d’itineraris al Montsec
Àmbit territorial: Terres de Lleida (Ponent)
Estat: En estudi
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
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Observacions: Es disposa del Projecte constructiu de millora patrimoni geològic 
«Millora i adequació de les georutes de la Vall d’Àger», d’octubre de 2018, elabo-
rat per ENVERS environmental services, SL. La dificultat d’executar les obres per 
manca d’acord amb la propietat, obliga a posposar l’actuació

PIV115 Restauració i millora ambiental de la xarxa de drenatge del marge dret de 
la Muga i els estanys del Cortalet, Matà, Sirvent i Llarga

Àmbit territorial: Comarques gironines
Estat: En tramitació
Tipologia d’actuació: Restauració d’hàbitats i espais degradats
Observacions.

Pel que fa a l’apartat b), el 30 de setembre de 2021, la DGPAMN va emetre la 
«Resolució per la qual es declara vigent el Programa d’Infraestructura Verda de Ca-
talunya (2017-2021) per al període 2022-2026», a la vista que, de conformitat amb 
l’apartat 12 de la Memòria del PIVC 2017-2021, referent a la vigència, modificació 
i revisió del PIVC, el Programa és vigent en tant no es procedeixi a la seva revisió. 
En concret es resol que:

«Primer. Declarar que són vigents les previsions del Programa d’Infraestructu-
ra Verda de Catalunya, aprovat per Resolució de el 26 de novembre de 2018, per al 
període 2022-2026, i en cas que no s’hagin aprovat els instruments estratègics i de 
planificació de la infraestructura verda de Catalunya o es donin el supòsits previs-
tos per a la seva revisió com preveu la Memòria del PIVC 2017-2021.

Segon. La llista de projectes d’actuacions del PIVC per al període 2017-2021 no 
executats podrà ser actualitzada seguint els criteris definits al propi Programa. Així, 
es podran afegir noves actuacions a partir de noves fonts d’informació o a proposta 
dels diferents actors que intervenen en la gestió del medi natural. Les noves pro-
postes seran avaluades i prioritzades segons la metodologia, objectius i criteris de 
selecció i priorització definits al PIVC. Igualment, la valoració dels projectes pre-se-
leccionats pel que fa a l’elegibilitat i la priorització podrà ser actualitzada atenent a 
les millores en la informació disponible.»

L’esmentada Resolució, de 30 de setembre de 2021, es fonamenta, en síntesi, en 
què:

– L’Estratègia de la UE sobre biodiversitat d’aquí a 2030. Reintegrar la natura-
lesa a les nostres vides, adoptada el 2020, considera que la pèrdua de biodiversitat i 
el col·lapse dels ecosistemes es troben entre les majors amenaces amb les què s’en-
fronta la humanitat en la propera dècada, i que el desplegament de la infraestructura 
verda ajudarà a mitigar l’impacte de les catàstrofes naturals.

– El 13 de juliol de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre 
PCM/735/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aprova l’Estratègia Nacional de Infra-
estructura Verda, i de la connectivitat i restauració ecològiques, prevista a la Llei 
42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

– L’article 15.4 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre determina que les Comu-
nitats Autònomes desenvoluparan, en un termini màxim de tres anys des de l’apro-
vació de l’Estratègia estatal, les seves pròpies estratègies, basant-se en les seves 
directrius i que inclouran, al menys, els objectius continguts en l’estratègia estatal. 
A Catalunya, ja s’han iniciat els treballs de redacció de l’Estratègia infraestructura 
verda, connectivitat i restauració ecològiques de Catalunya.

– De forma general els objectius estratègics i operatius i tipologia d’actuacions 
del Programa d’infraestructura verda son concordants i coherents amb els objectius 
específics de les Metes 1, 2, 3 i 4 de l’Estratègia estatal d’Infraestructura verda, con-
nectivitat i restauració ecològica. Igualment, la tipologia d’actuacions del Programa 
estan alineades amb les línies d’actuació de les esmentades Metes.

– L’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya 2030, apro-
vada per l’Acord GOV/54/2018, de 17 de juliol planteja (objectiu estratègic 3.2) 
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«Restaurar i millorar la funcionalitat de la infraestructura verda amb el desenvolu-
pament d’actuacions amb diversos objectius que son coincidents, en la seva pràctica 
totalitat, amb els objectius operatius descrits en la memòria del Programa d’infra-
estructura verda». La línia d’actuació 31 de l’Estratègia estableix «Elaborar i execu-
tar un programa d’actuacions de millora i restauració de la infraestructura verda» 
amb una prioritat alta.

– Les actuacions del Programa es van obtenir a partir de l’anàlisi d’estudis i ins-
truments de planificació, anàlisi cartogràfica, i de criteri expert mitjançant consulta 
a diverses unitats i organismes. Un cop es van tenir les propostes es van seleccio-
nar i prioritzar a partir d’uns criteris definits en la mateixa memòria del Programa.

– El Programa preveu l’actualització de la llista d’actuacions, entre d’altres, per 
la identificació de noves necessitats segons noves fonts d’informació dels diferents 
actors de la gestió del medi natural.

Per altra banda i tal com s’ha esmentat anteriorment, pel que fa a la identificació 
de les propostes per al primer període del Programa d’Infraestructura Verda 2017-
2021, aquesta va tenir lloc a través de: consulta experta; la revisió d’instruments de 
planificació i gestió i d’estudis existents, i d’anàlisi de la informació cartogràfica 
existent.

Els treballs de l’Estratègia de la infraestructura verda, connectivitat i restauració 
ecològica de Catalunya, actualment en curs, entre d’altres instruments de planifica-
ció, podran aportar nova informació que possibilitarà identificar noves actuacions 
per al període 2022 - 2026 en un futur proper. Per altra part, l’ús de les capes de car-
tografia d’indicadors de funcions i serveis dels ecosistemes; la recopilació de noves 
dades relatives a la connectivitat ecològica, o els efectes de la fragmentació d’hàbi-
tats produïdes per les infraestructures de transport (mortalitat faunística), permetrà 
aprofundir en el coneixement de problemàtiques que afecten la infraestructura verda 
i prioritzar actuacions i emplaçaments òptims per a la seva protecció i reforç.

L’impuls per a la identificació, selecció i priorització d’actuacions que s’han d’in-
cloure en el Programa d’infraestructura verda de Catalunya del període 2022-2026 
s’ha centrat, ara per ara, en la consulta experta. S’ha ampliat de manera molt signi-
ficativa el nombre d’organismes o unitats consultades (66). En síntesi, s’ha tramès 
a les següents unitats del DACC (i altres departaments de la Generalitat de Catalu-
nya), així com a organismes adscrits; administració local; consorcis; centres de re-
cerca, i entitats ambientals. A continuació es presenta aquesta relació d’ens i unitats 
consultades:

Diputació de Barcelona
Àrea d’infraestructures i espais naturals
– Gerència de Serveis d’Espais Naturals
– Gerència de Serveis de Medi Ambient
Diputació de Girona
– Àrea de medi ambient
Diputació de Tarragona
– Àrea de Medi Ambient
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – Subdirecció Ge-

neral de Biodiversitat i Medi Natural
– Servei d’Espais Naturals Protegits
– Servei de Fauna i Flora
– Servei de Planificació de l’Entorn Natural
– Unitat d’Informació i Coneixement
– Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental a Barcelona
– Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental a Tarragona
– Oficina de Medi Ambienta a les Terres de l’Ebre
– Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental a Lleida
– Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental a Girona



BOPC 379
12 de setembre de 2022

4.50.01. Compliment de resolucions 88

– Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental a la Catalunya Central
– Secció Biodiversitat i Medi Natural a Lleida
– Secció Biodiversitat i Medi Natural a Barcelona
– Oficina Catalana de Canvi Climàtic
– Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera
– Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet
– Paratge Natural d’Interès Nacional del Pedraforca
– Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
– Parc Natural de l’Alt Pirineu
– Parc Natural de Cap de Creus
– Parc Natural de la Serra de Montsant
– Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
– Parc Natural del Cadí-Moixeró
– Parc Natural del Delta de l’Ebre
– Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
– Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
– Parc Natural dels Ports
– Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser
– Reserva Natural Mas de Melons i Secans de Lleida
Agència Catalana de l’Aigua
– Àrea de Gestió del Medi
– Departament de Control i Qualitat de les Aigües
Parc Natural de la Muntanya de Montserrat
– Consorci de l’Alta Garrotxa
– Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llo-

bregat
– Consorci de per a l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles i de Por-

queres
– Consorci Gavarres
– Consorci de l’Estany d’Ivars Vila-sana
– Consorci del Parc Natural de Collserola
– Consorci del Parc de la Serralada Litoral
– Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès
– Consorci de la Serra de Llaberia
– Consorci del Parc de l’Espai d’interès natural de Gallecs
– Consorci de l’Espai Natural Guilleries - Savassona
– Consorci del Ter
– Consorci Besòs Tordera
Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori
– Direcció General de Polítiques de Muntanya i Litoral
Incasól
– Coordinació de serveis patrimonials
Departament d’Interior
– Cos Agents Rurals Departament d’Economia i Hisenda
– Infraestructures.cat. Divisió Planificació, Medi Ambient i Prevenció Riscos 

Laborals
Conselh Generau d’Aran
Àrea Metropolitana de Barcelona – Coordinació General d’Innovació i Infra-

estructures
Institut Català d’Ornitologia (ICO)
Centre de Recerca i Aplicacions Forestals (CREAF)
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
Institut de Recerca de la Biodiversitat (Irbio). Universitat de Barcelona
Centre d’Estudis Avançats de Blanes
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Institut de Ciències del Mar
Museu de Ciències Naturals de Granollers Institut de Recerca i Tecnologia Agro-

alimentàries (IRTA)
Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis
Institució Catalana d’Història Natural
Xarxa per a la Conservació de la Natura

Dels resultats d’aquesta consulta experta, les 38 propostes d’actuacions rebudes, 
en general, s’ajusten als objectius estratègics el Programa d’Infraestructura Verda. 
La priorització de les actuacions seleccionades s’ha dut a terme usant els mateixos 
criteris i informació que es va tenir en compte en el primer període del Programa, 
si bé, cal comprovar si hi ha concordança amb els treballs (document de bases) de 
l’Estratègia d’Infraestructura Verda, Connectivitat i Restauració Ecològica de Ca-
talunya actualment en curs. Les propostes d’actuacions rebudes són les següents.

– Recuperació del funcionament hidrològic d’inundació temporal, i de la seva 
funcionalitat ecosistèmica dels estanys de l’Albera.

– Arranjament del Camí de l’Anella Verda de Terrassa.
– Eliminació de la resclosa de l’antiga central hidroelèctrica de Martinet, a 

Camp devànol.
– Restauració de la connectivitat fluvial al riu Fluvià, a Besalú.
– Recuperació de la zona humida del marge dret de la Riera Seca, a Gallecs.
– Millora ecològica de la Riera Seca a Gallecs i ordenació de l’ús públic als en-

torns d’una zona humida.
– Naturalització de la riera Seca des de la zona humida de fins a Can Jornet, a 

Parets del Vallès.
– Descanalització i restauració d’un tram de la Riera Seca en l’àmbit de l’Espai 

d’interès natural de Gallecs, a Parets del Vallès.
– Rehabilitació d’hàbitats per a la potenciació de pol·linitzadors silvestres en 

l’àmbit de l’antiga antena, a Gallecs.
– Mitigació dels impactes sobre la fauna a l’entorn de la carretera C-155.
– Mitigació dels impactes sobre l’avifauna a l’entorn de la carretera C-59.
– Creació d’una xarxa de basses naturalitzades a l’Espai d’interès natural de Ga-

llecs.
– Naturalització dels punts d’accés a l’Espai d’interès natural de Gallecs.
– Millora ambiental del camí rural de Gallecs.
– Millora de la connectivitat de l’Espai d’interès natural de Gallecs amb el seu 

entorn.
– Mitigació de la mortalitat d’amfibis a la carretera TP-7013 / C-326 i millora de 

la connectivitat entre nuclis poblacionals d’amfibis.
– Creació d’una zona de laminació i filtre verd a l’Estany de la Murtra.
– Millora de la permeabilitat faunística i mitigació de la seva mortalitat a la car-

retera C-44.
– Millora de connectivitat ecològica al Corredor del Vallès.
– Recuperació de les riberes i millora de I’estat ecològic de l’espai fluvial del riu 

Noguera Pallaresa.
– Mitigació dels efectes d’avingudes a la conca alta de la riera de Castellet i mi-

nimització del risc d’incendis forestals.
– Renaturalització de l’antic golf de Sant Joan a Sant Cugat del Vallès.
– Naturalització de la llera i desembocadura del Torrent de la Mora.
– Restauració agroambiental de la Torre d’en Mornau.
– Restauració de la llera i marges del torrent del Sagrament.
– Millora del connector ecològic i territorial de la Clamor de les Canals i el seu 

entorn estèpic.
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– Creació d’hàbitats aquàtics pel reforçament poblacional d’espècies amenaçades 
a l’Albera.

– Restauració i integració paisatgística de la pista d’esquí la Xemeneia al Circ 
d’Ulldeter.

– Recuperar hàbitats sensibles degradats al voltant dels camins d’accés al Puig-
mal.

– Construcció d’un ecoducte sobre l’AP7-B30 a l’entorn del Parc de l’Alba a Cer-
danyola del Vallès.

– Recuperació ecològica i ambiental de la zona humida de les Madrigueres.
– Recuperació ecològica i ambiental de la zona humida de les terreres de Vaca 

Morta.
– Naturalització de la llera i marges del riu Daró.
– Millora de l’habitat de la maresma de Can Sabadell mitjançant la inundació 

temporal controlada.
– Millora de l’habitat de l’aiguamoll dels Reguerons mitjançant la inundació 

temporal controlada.
– Recuperació ecològica i ambiental del riu Farfanya des de la capçalera a Os de 

Balaguer i fins al riu Segre.
Cal esmentar que s’han rebut dues propostes addicionals que es remeten a dues 

actuacions ja identificades al Programa. En concret, les PIV PIV004 «Millora de la 
connectivitat i permeabilització de la carretera C-59 al sud de Moià»; i la PIV079 
«Restauració i millora ambiental de la zona humida de l’estany de l’Estany». L’actua-
ció «Naturalització de la llera i marges del riu Daró» representa, en certa manera, 
una ampliació de la PIV107 «Millora ambiental i de la connectivitat de les rieres i 
sèquies de l’Empordà amb presència d’espècies amenaçades», si bé la magnitud és 
més gran que la prevista en l’esmentada PIV107. Cal esmentar també que s’ha man-
tingut contacte amb diversos unitats de la Generalitat, diversos organismes i entitats 
que fins a la data no han concretat cap actuació.

L’Oficina Catalana de Canvi Climàtic va aportar unes consideracions generals 
a tenir en compte relatives a l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 
2012-2020 (ESCACC). Atès que la nova ESCACC 2021-2030 està en procés d’ela-
boració, es proposa que quan es tractin els efectes del canvi climàtic en la biodiver-
sitat, s’actualitzi amb l’ESCACC 2021-2030. En concret, detalla en diverses accions 
emmarcades en l’objectiu operatiu «Incrementar la resiliència de la matriu territo-
rial mitjançant el desenvolupament de la infraestructura verda i la restauració de la 
biodiversitat a gran escala.»

Cal comentar que la denominació de les propostes rebudes s’ha adaptat a la usa-
da anteriorment en el Programa, a més de fer-la més curta, si ha calgut.

Pel que fa a la publicació del Programa d’Infraestructura Verda, la informació es 
troba disponible al web del DACC.

Per tant, en termes de conclusió i d’acord a tot l’esmentat anteriorment:
– S’ha impulsat la identificació, selecció i priorització d’actuacions mitjançant la 

consulta experta per tal d’actualitzar la llista d’actuacions del Programa d’Infraes-
tructura Verda.

– El Programa d’Infraestructura Verda de Catalunya és vigent fins al 2026. En el 
moment d’aprovació dels instruments estratègics i de planificació de la infraestruc-
tura verda de Catalunya o es donin el supòsits previstos per a la seva revisió com 
preveu la Memòria del Programa, es procedirà a la seva revisió.

– El Programa quedarà actualitzat amb la incorporació d’altres actuacions pro-
cedents de la revisió d’instruments normatius o estratègics, a més d’altres estudis o 
informació disponible, i de l’anàlisi cartogràfica disponible.
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– La informació sobre el Programa d’Infraestructura Verda és accessible per a 
qualsevol persona al web del DACC.

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

Control del compliment de la Resolució 283/XIV, relativa a l’Informe 
de fiscalització 14/2021, sobre l’Institut Català Internacional per la 
Pau, corresponent a l’exercici del 2019
290-00234/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70192 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 168.4 en relació amb l’article 162.3 del Re-

glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 
283/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 14/2021, 
sobre l’Institut Català Internacional per la Pau, corresponent a l’exercici 2019 (290-
00234/13), us informo que s’adjunta l’informe de compliment corresponent.

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Victòria Alsina i Burgués, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert

Annex

Estat de la implementació de les recomanacions de l’informe de 
fiscalització 14/2021 de la Sindicatura de Comptes (exercici  2019)

Mitjançant la Resolució 283/XIV, de 17 de març de 2022, el Parlament de Cata-
lunya resol aprovar l’Informe de fiscalització 14/2021 de la Sindicatura de Comptes, 
sobre l’Institut Català Internacional per la Pau, corresponent a l’exercici del 2019. 
Així mateix, el Parlament insta el Govern a fer un seguiment de la implantació de 
les recomanacions.

L’Institut Català Internacional per la Pau emet el següent escrit sobre l’estat de 
la implementació de les recomanacions que planteja l’Informe de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes.

Recomanacions:
1. La Sindicatura considera que l’ICIP hauria d’informar de les retribucions del 

personal directiu en la memòria d’activitats, tal com indica l’article 4 de la dispo-
sició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic. Tot i que l’article 7 bis de la mateixa llei estableix que 
el personal de l’ICIP es regeix per les seves normes de creació, també disposa que el 
contingut d’aquesta disposició ha d’inspirar les regulacions de desplegament corres-
ponents.

L’ICIP incorpora la informació relativa a les retribucions del personal, inclòs el 
directiu, a la Memòria d’activitats de l’ICIP des del 2020; així mateix, i d’acord amb 
la normativa de transparència, també se’n dona publicitat al web de l’ICIP: https://
www.icip.cat/wp-content/uploads/2022/06/Retribucio_direccio.pdf

2. El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda hauria d’adop-
tar els mecanismes necessaris perquè l’ICIP regularitzés la situació en relació amb 
la renda i despeses corresponents als espais que ocupa més la part proporcional dels 
espais d’ús comú, d’acord amb el punt cinquè de la Resolució de 16 de gener del 

https://www.icip.cat/wp-content/uploads/2022/06/Retribucio_direccio.pdf
https://www.icip.cat/wp-content/uploads/2022/06/Retribucio_direccio.pdf
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2015, del director general del Patrimoni per la qual es posava a disposició de l’ICIP 
la seu que ocupa actualment.

Al mes d’abril del 2022 la Direcció General de Patrimoni del Departament 
d’Economia i Hisenda va informar a l’ICIP que a finals de juliol s’acabava el con-
tracte de lloguer amb la propietat del carrer Tapineria, 10, de Barcelona. Així ma-
teix, la DG va oferir a l’ICIP una seu provisional al carrer Aragó, 244 de Barcelona 
(dependències vinculades al Departament de Vicepresidència i Territori) i va instar 
l’ICIP a iniciar un procés de licitació per llogar una nova seu.

Finalment, també va informar de la necessitat que l’ICIP cobreixi les despeses 
de subministraments i serveis de l’immoble que li pertoquen per l’espai ocupat, 
durant la seva estada al carrer Aragó, 244, i que assumeixi les despeses de lloguer 
quan culmini el procés de licitació de la nova seu.

El 7 de juny el Departament d’Economia i Hisenda comunica a l’ICIP la previ-
sió del Departament de Vicepresidència i Territori (VPT) quant a les despeses que 
l’ICIP hauria d’assumir mentre ocupi l’immoble del c/Aragó 244, durant el temps de 
cessió d’aquestes instal·lacions.

3. Per millorar el control dels seus actius l’ICIP hauria de disposar d’un inventa-
ri de l’immobilitzat que contingués tots els elements propietat de l’entitat individua-
litzats, que coincidís amb comptabilitat i que estigués actualitzat.

Els actius de l’ICIP estan registrats a l’inventari de l’immobilitzat de l’Institut i 
a través de l’aplicació econòmico-financera Pangea (per a les entitats del sector pú-
blic de la Generalitat de Catalunya) des de l’any 2019. Tots els elements que no són 
del fons bibliogràfic es troben individualitzats. El fons bibliogràfic de l’ICIP cons-
ta d’uns 10.000 llibres aproximadament. El registre del fons bibliogràfic fins l’any 
2021, s’ha fet per lots, segons les factures de les adquisicions realitzades, des de la 
creació de l’ICIP (2007). Aquest criteri es va seguir amb el vistiplau de la Interven-
ció General de la Generalitat de Catalunya.

Durant el mes de maig de 2022, s’insta l’ICIP a portar aquest registre a través 
de l’aplicació GPG-Gestor de Patrimoni de la Generalitat. Realitzades les consul-
tes pertinents als gestors de GPG i Pangea; es resol que l’ICIP no ho ha de realitzar 
manualment, donat que està previst el traspàs de les dades comptables de Pangea a 
GPG.

4. L’ICIP hauria d’elaborar un informe tècnic de valoració del compte justificatiu 
presentat per les entitats beneficiàries de la línia de subvencions d’Entitats.

Des de l’any 2020 l’ICIP ha incorporat en el procediment de tramitació admi-
nistrativa de les subvencions d’Entitats l’elaboració d’un informe tècnic de valoració 
del compte justificatiu que han de presentar les entitats beneficiàries en relació a 
l’execució del projecte subvencionat.

5. L’ICIP hauria d’establir un mecanisme que permetés identificar les despeses 
de personal justificades pels beneficiaris amb les activitats dutes a terme per aquest 
personal a compte de la subvenció.

L’ICIP ha implementant aquest mecanisme als formularis de sol·licitud de les 
convocatòries de les subvencions del 2022 per tal que els beneficiaris ho acreditin 
en la fase de justificació.

6. Seria convenient que l’ICIP revisés els procediments de tramitació de la línia 
de subvencions a Entitats per agilitzar-los.

L’any 2021 l’ICIP va crear un lloc de treball amb responsabilitat sobre la trami-
tació de les subvencions per tal de donar resposta a aquesta necessitat i agilitzar la 
tramitació del procediment administratiu de les subvencions.

Aquesta incorporació ha permès reduir el cicle des de la convocatòria fins la fi-
nalització de l’informe tècnic de valoració de la justificació dels projectes d’Entitats 
subvencionats de 26 a 24 mesos. La idea és reduir el cicle encara més, fins als 18 
mesos.

Estat actual de tramitació dels procediments de les subvencions a Entitats:
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– Entitats 2019: Procediment tancat.
– Entitats 2020: En fase de revisió de les justificacions.
– Entitats 2021: En fase d’execució dels projectes subvencionats.
– Entitats 2022: En fase de valoració de les sol·licituds rebudes.
7. Els terminis entre la justificació, la certificació de la correcció de la justifi-

cació i l’informe de tancament final de la convocatòria de les subvencions R-ICIP, 
gestionades per l’AGAUR, s’hauria de reduir i el pagament final s’hauria d’efectuar, 
sempre, un cop revisada i certificada la justificació.

L’any 2021, l’ICIP va crear un lloc de treball amb responsabilitat sobre la trami-
tació de les subvencions per tal de donar resposta a aquesta necessitat i agilitzar la 
tramitació del procediment administratiu de les subvencions.

Aquesta incorporació ha permès reduir el cicle des de la convocatòria fins a la 
finalització de l’informe tècnic de valoració de la justificació dels projectes R-ICIP 
subvencionats de 27 a 24 mesos. La idea és reduir el cicle encara més, fins als 18 
mesos.

Estat actual de tramitació dels procediments de les subvencions R-ICIP gestio-
nades per AGAUR:

– R-ICIP 2019 (AGAUR): Procediment tancat.
– R-ICIP 2020 (AGAUR): En fase de revisió de les justificacions.
A partir de 2021, l’ICIP assumeix la gestió i tramitació de les subvencions 

R-ICIP:
– R-ICIP 2021: En fase d’execució dels projectes subvencionats.
– R-ICIP 2022: En fase de valoració de les sol·licituds rebudes.
Consideració final. «L’ICIP hauria de controlar les línies de subvencions R– 

ICIP, d’acord amb el que preveu el pacte setè del conveni amb l’AGAUR, que possi-
bilita la creació d’una comissió de seguiment, integrada per un membre de l’ICIP i 
un membre de l’AGAUR, amb la finalitat d’assolir una adequada coordinació tècni-
ca i vetllant pel correcte desenvolupament del conveni de col·laboració.»

El conveni entre l’ICIP i l’AGAUR finalitza enguany, amb la revisió de les justi-
ficacions de les subvencions 2020.

Conclusió:
Amb aquest informe donem per implementades totes les recomanacions que ens 

ha fet la Sindicatura de Comptes.

Barcelona, 11 de juliol de 2022
Xavier Masllorens i Escubós, president Institut Català Internacional per la Pau

Control del compliment de la Resolució 285/XIV, relativa a 
l’Informe de fiscalització 20/2021, sobre l’Institut Català d’Energia, 
corresponent a l’exercici del 2018
290-00236/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70724 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 285/XIV, relativa a 
l’Informe de fiscalització 20/2021, sobre l’Institut Català d’Energia, corresponent a 
l’exercici del 2018 (tram. 290-00236/13), us informo del següent:
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D’acord amb les recomanacions efectuades per la Sindicatura de Comptes en 
l’Informe de fiscalització 20/2021 en matèria d’estats financers, pressupost, subven-
cions i altres aspectes de legalitat; s’exposa que l’ICAEN ha seguit les indicacions de  
la Sindicatura de Comptes i actualment dona compliment a les recomanacions in-
dicades.

Això no obstant, per poder donar compliment a determinades recomanacions, de 
manera prèvia és necessari portar a terme actuacions de caràcter intern i extern que 
requereixen forçosament sobrepassar el termini de quatre mesos, amb l’objectiu de po-
der assolir els compromisos amb totes les garanties necessàries.

Barcelona, 27 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Resolució 291/XIV, sobre la reconversió 
de la caserna de Talarn per a usos civils
290-00242/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70477 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 291/XIV, sobre la 
reconversió de la caserna de Talarn per a usos civils (tram. 290-00242/13), us infor-
mo del següent:

D’acord amb el Pla de Govern de la XIV Legislatura, el Govern de la Generali-
tat de Catalunya està compromès amb el foment de la pau, com a principi que n’in-
forma l’acció política institucional i que justifica dotar d’usos civils els equipaments 
subjectes a usos militars que es podrien destinar a finalitats culturals, educatives o 
de lleure esportiu. Alhora, el Pla compromet igualment el Govern amb l’objectiu del 
desenvolupament territorial, socioeconòmic i ambiental del món rural.

Per tot això, el Govern resta amatent a totes aquelles propostes o sol·licituds de 
gestió que permetin avançar properament, en un marc bilateral, en l’acompliment  
de la reconversió de la caserna de Talarn per a usos civils.

Barcelona, 15 de juliol de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Control del compliment de la Resolució 292/XIV, sobre les millores 
en matèria de transparència
290-00243/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70514 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 168.4 en relació amb l’article 162.3 del Re-

glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 
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292/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les millores en matèria de transparència 
(290-00243/13), us informo que s’adjunta l’informe de compliment corresponent.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Victòria Alsina i Burgués, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert

Annex

Informe de compliment en relació a la Resolució 292/XIV del Parlament 
de Catalunya, sobre les millores en matèria de transparència
En data 17 de març el Parlament de Catalunya, ha aprovat la Resolució 292/XIV, 

sobre millores en matèria de transparència, per la qual el Parlament de Catalunya 
insta el Govern a:

a) Establir un catàleg de serveis de suport als ens locals, especialment destinat 
als que disposen de menys recursos i capacitat tècnica i operativa per a aplicar la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. Aquest catàleg haurà d’incloure els recursos que la Generalitat pot fa-
cilitar als ajuntaments, que s’hauran de vehicular per mitjà de l’Agència Oberta de 
Catalunya.

b) Coordinar una línia de formació per als càrrecs electes en col·laboració amb 
la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya i en el marc del catàleg de serveis 
a què fa referència la lletra a.

c) Implantar, en el marc del catàleg de serveis a què fa referència la lletra a, una 
línia de subvencions per a ajudar els ens locals a formar llur personal i a crear uni-
tats especialitzades al món local.

d) Consignar en el proper pressupost de la Generalitat una partida expressa que 
cobreixi tant els serveis que hauran d’integrar el catàleg a què fan referència les lle-
tres anteriors com les mesures que s’esmenten en aquestes lletres.

e) Fer, juntament amb l’Agència Oberta de Catalunya, una campanya informati-
va que s’haurà de difondre pels mitjans de comunicació per a donar a conèixer als 
ciutadans la llei i els drets que els atorga.

Abans d’entrar en matèria, es vol fer notar la incorrecta identificació del Con-
sorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), al qual s’entén que van 
adreçades les referències fetes a l’Agència Oberta de Catalunya.

II. Compliment dels diferents punts de la resolució.
El Decret 99/2022, de 17 de maig de reestructuració del Departament d’Acció 

Exterior i Govern Obert, estableix, d’entre les funcions assignades a la Secretaria de 
Govern Obert (SGO) les d’impulsar i coordinar la Xarxa de Governs Transparents 
(XGT) de Catalunya i la de donar suport al món local en la implementació i el des-
plegament de les polítiques de govern obert.

Els punts de la Resolució 292/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les millo-
res en matèria de transparència, s’impulsen i coordinen des de la Secretaria de Go-
vern Obert en el marc de la Xarxa de Governs Transparents en col·laboració amb les 
institucions i entitats que en formen part.

A continuació es detallen les actuacions fetes en relació amb cadascun dels punts 
de la Resolució parlamentària:

Resolució: a) Establir un catàleg de serveis de suport als ens locals, especialment 
destinat als que disposen de menys recursos i capacitat tècnica i operativa per a 
aplicar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Aquest catàleg haurà d’incloure els recursos que la Genera-
litat pot facilitar als ajuntaments, que s’hauran de vehicular per mitjà de l’Agència 
Oberta de Catalunya.

Des de la Xarxa de Governs Transparents, un espai de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya i el món local per a donar suport en polítiques de govern 
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obert, que coordina la Secretaria de Govern Obert del Departament d’Acció Exte-
rior i Govern Obert, s’impulsen els següents serveis de suport al món local:

– Serveis comuns mitjançant tecnologia estandarditzada i compartida per a im-
pulsar els portals de transparència, dades obertes i participació als ens locals.

– Serveis comuns per a generar i compartir models i coneixements sobre publi-
citat activa i drets d’accés.

– Serveis comuns per a generar i compartir models i coneixement sobre partici-
pació ciutadana.

– Serveis de foment i millora la coordinació entre les diverses entitats que oferei-
xen formació en Govern Obert al món local.

– Serveis transversals en matèria de participació i de suport a consultes.
– Disseny de pilots a desenvolupar, en govern obert i territorialitzats, per a fo-

mentar l’obertura de dades de qualitat a Catalunya, la difusió de la cultura i valors 
de Govern Obert i l’experimentació amb la democràcia digital.

Resolució: b) Coordinar una línia de formació per als càrrecs electes en col·labo-
ració amb la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya i en el marc del catàleg 
de serveis a què fa referència la lletra a.

A Catalunya, l’entitat pública de referència en formació i recerca en matèria de 
gestió pública és l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). Per aquest 
motiu, la SGO s’ha reunit amb l’EAPC per definir de forma genèrica un perfil mul-
tidisciplinar de Govern Obert, amb un conjunt de competències estratègiques, ope-
ratives i relacionals.

El primer esborrany d’aquest perfil es compartirà en el marc del grup de forma-
ció de la XGT on s’acabarà de consensuar. A la tardor de 2022 es començarà a defi-
nir el marc competencial amb el suport de l’EAPC.

Resolució. c) Implantar, en el marc del catàleg de serveis a què fa referència la 
lletra a, una línia de subvencions per a ajudar els ens locals a formar llur personal 
i a crear unitats especialitzades al món local.

En l’avantprojecte de pressupost 2023 que s’està elaborant, des de la Secretaria 
de Govern Obert del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert es proposa in-
corporar una partida pressupostaria a corporacions locals dotada amb 200.000, per 
a fer front a les despeses que es puguin derivar del desplegament del catàleg de ser-
veis i de la posta en marxa de plans pilots en matèria de govern obert en el marc de 
la Xarxa de Governs Transparents.

Cal tenir en compte que les Diputacions i l’Escola d’Administració pública i les 
entitats municipalistes (ACM, FMC) assumeixen el cost de la formació i capacitació 
dels servidors i servidores públics del ens local. A més a mes, les Diputacions tenen 
l’obligació de prestar assistència als ens locals, d’acord a la normativa local, i cadas-
cuna d’elles pel principi d’autoorganització presta l’assistència de la manera que ho 
consideri més oportú, amb càrrec als seus propis pressupostos, però no tenen línies 
de subvencions als ens locals als quals presten assistència.

Pel que fa la creació d’unitats especialitzades, és una potestat organitzativa dels 
ens locals i l’assumpció del seu cost forma part del capítol I dels ens. No és prevista 
una subvenció per qüestions organitzatives i de creació d’estructura. Atesa l’hetero-
geneïtat dels ens locals, no sembla recomanable una implantació homogènia d’uni-
tats especialitzades als ens locals. Des de la Xarxa de Governs Transparents es dona 
suport per a fer efectives les obligacions establertes en la Llei de Transparència, Ac-
cés a la Informació i Bon Govern, però no es determina ni s’estableixen estructures 
organitzatives dels ens locals.

Resolució: d) Consignar en el proper pressupost de la Generalitat una partida 
expressa que cobreixi tant els serveis que hauran d’integrar el catàleg a què fan 
referència les lletres anteriors com les mesures que s’esmenten en aquestes lletres.

Com s’ha esmentat en l’anterior apartat, en l’avantprojecte de pressupost 2023 
que s’està elaborant, des de la Secretaria de Govern Obert del Departament d’Acció 
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Exterior i Govern Obert es proposa incorporar una partida pressupostària a corpo-
racions locals per a fer front a les despeses que es puguin derivar del desplegament 
del catàleg de serveis i de la posada en marxa de plans pilots en matèria de govern 
obert en el marc de la Xarxa de Governs Transparents, dotada amb 200.000.

Resolució: e) Fer, juntament amb l’Agència Oberta de Catalunya1, una campa-
nya informativa que s’haurà de difondre pels mitjans de comunicació per a donar a 
conèixer als ciutadans la llei i els drets que els atorga.

En col·laboració amb la Direcció General de Difusió es va dur a terme la cam-
panya informativa 012 sobre el Dret d’accés a la informació. A través del canal de 
YouTube de Govern Obert es difonen vídeos i recursos en matèria de transparència 
i dret d’accés.

És previst dur a terme una campanya en col·laboració amb la Direcció General 
de Serveis digitals i Experiència ciutadana, emprant un canal de TikTok que s’ha 
posat en marxa recentment, per tal d’intentar apropar la transparència i dret d’accés 
a un públic mes jove.

Finalment, cal tenir en compte que dins del catàleg de serveis que s’ha esmentat 
en el punt a), hi ha previst el disseny de pilots a desenvolupar, en govern obert i ter-
ritorialitzats, per a fomentar l’obertura de dades de qualitat a Catalunya, la difusió 
de la cultura i valors de Govern Obert i l’experimentació amb la democràcia digital, 
per la qual cosa, s’ha proposat també una consignació pressupostària en l’avantpro-
jecte de pressupost 2023.

Barcelona, 18 de juliol de 2022
Albert Cañigueral Bagó, director general de Dades Obertes, Transparència  

i Col·laboració

Control del compliment de la Resolució 293/XIV, de rebuig de la 
designació com a terroristes d’organitzacions no governamentals 
que duen a terme llur tasca a Palestina
290-00244/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70515 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 168.4 en relació amb l’article 162.3 del Re-

glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 
293/XIV del Parlament de Catalunya, de rebuig de la designació com a terroristes 
d’organitzacions no governamentals que duen a terme llur tasca a Palestina (290-
00244/13), us informo que s’adjunta l’informe de compliment corresponent.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Victòria Alsina i Burgués, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert

Annex
En compliment a l’establert a la Resolució 293/XVI, s’informa que: 
– El Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022, aprovat pel Par-

lament de Catalunya el 19 de juliol de 2019, estableix Palestina com un dels 13 paï-
sos i pobles prioritaris de la cooperació de la Generalitat de Catalunya durant aquest 
quadrienni.

– En aplicació d’aquesta priorització geogràfica, entre el 2019 i el 2022 el Go-
vern ha finançat o compromès, a través de l’Agencia Catalana de Cooperació al 



BOPC 379
12 de setembre de 2022

4.50.01. Compliment de resolucions 98

Desenvolupament (ACCD), 15 projectes de desenvolupament i acció humanitària 
implementats tant per ONGDs com per organitzacions internacionals a Palestina, 
per un import total de 4.415.923,21€ (aquest import no inclou actuacions que es pu-
guin finançar en el marc de les convocatòries de projectes i programes recentment 
anunciades per l’ACCD).

– L’ACCD organitza, juntament amb la Direcció de Justícia Global i Cooperació 
Internacional l’Ajuntament de Barcelona, reunions periòdiques amb les ONGs que 
treballen a Palestina.

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Josep Desquens i Farrés, director General de Cooperació al Desenvolupament

Control del compliment de la Resolució 299/XIV, sobre la gestió 
de les dejeccions en les granges de dimensions reduïdes
290-00248/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70742 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 299/XIV,  sobre la 
gestió de les dejeccions en les granges de dimensions reduïdes (tram. 290-00248/13), 
us informo del següent:

– Marc general.
La destinació principal de les dejeccions ramaderes és la seva aplicació a camp 

com a fertilitzant o esmena orgànica dels cultius. Tot i això, abans d’aquesta apli-
cació cal realitzar una planificació. Es pretén un màxim aprofitament dels nutri-
ents que contenen les dejeccions, minimitzant-ne les pèrdues, de manera que caldrà 
adoptar la gestió que s’adapti millor a les condicions de l’explotació i del territori 
que l’envolta. Els tractaments de dejeccions poden facilitar tot aquest esquema, i ad-
dicionalment i en una part dels casos, generar energia com a biogàs.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) fa 
temps que treballa amb el sector, amb les universitats, els centres tecnològics i amb 
altres agents del territori per millorar la gestió de les dejeccions ramaderes. Aquesta 
millora té en compte diferents fronts: la minimització en origen, la reducció d’emis-
sions, la disposició d’eines que millorin l’aplicació en camp com a fertilitzant (conèi-
xer el contingut de nutrients, regular el cabal de sortida, aplicació uniforme, entre 
d’altres), en l’assessorament tècnic (agricultors i ramaders) i en l’obtenció de produc-
tes fertilitzants d’alta qualitat i energia a partir dels tractaments.

A Catalunya, la normativa amb més incidència en la regulació de la gestió de les 
dejeccions ramaderes és el Decret 153/2019, de gestió de la fertilització del sòl i de 
les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnera-
bles en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

– Reducció en origen.
El primer punt a tenir en compte, de manera prèvia a qualsevol gestió posterior, 

és la reducció en origen. Aquesta reducció ha de ser tant en la quantitat de nutrients 
(macro i micro) excretats per animal com en volum de dejeccions per animal (amb 
l’objectiu de concentrar al màxim els nutrients i així disminuir els costos de gestió).

El DACC ha facilitat al sector porcí d’eina per calcular el Balanç de Nitrogen 
en Granja (BNG). Aquesta eina permet calcular d’una forma individualitzada per a 
cada granja la quantitat de nitrogen en forma de dejeccions que generen els porcs i, 
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per tant, es poden gestionar els purins de manera més precisa. L’eina afavoreix totes 
aquelles explotacions que tenen uns bons índex productius i utilitzen dietes baixes 
(ajustades) en proteïna bruta (PB) i fòsfor (P). En un futur proper, aquesta eina tam-
bé estarà disponible per al sector avícola.

– Reducció d’emissions atmosfèriques.
Un altre factor que s’ha de tenir en compte és la reducció de les emissions a 

l’atmosfera, principalment les d’amoníac i gasos d’efecte hivernacle (GEH) a nivell 
d’explotació i en la seva aplicació a camp com a fertilitzant. Actualment, i com ja 
s’ha fet constar, el sector ramader català ha millorat amb unes dietes més eficients i 
aquest fet, a més d’acabar generant menys nitrogen en forma de dejeccions per pro-
ducte produït (carn, ou, llet...), també ha acabat generant menys quantitat de nitrogen 
en forma amoniacal i, per tant, menys emissions d’amoníac cap a l’atmosfera.

D’altra banda, l’ús de dietes més eficients també ha acabat comportant una re-
ducció del volum de purins (principalment en el porcí). Estudis realitzats pel DACC 
i recolzats per la Universitat de Lleida (UdL) demostren que en aquests últims anys 
s’ha reduït el volum de purí generat a granja. En aquests moments s’està tramitant 
una nova ordre per tal de modificar (reduir) el coeficient de generació de purí de les 
explotacions de porcí d’engreix i de transició (garrins de 5 a 20 kg).

Així mateix, el disseny de les instal·lacions i el maneig d’aquestes també influei-
xen de forma substancial en la generació d’emissions. El DACC ha creat un grup de 
treball per assessorar administració/sector en relació amb les tècniques necessàries 
(millors tècniques disponibles –MTD-) per disminuir les emissions a nivell d’explo-
tació. Un repte important és poder adaptar les explotacions per tal de reduir les emi-
ssions amb uns costos assumibles. En aquest sentit, el DACC ha publicitat en forma 
de preguntes més freqüents els criteris aplicables a diverses situacions relacionades 
amb les MTD. També s’ha posat a disposició del sector una bústia electrònica es-
pecífica en matèria d’MTD en ramaderia. Tot això ha de facilitar el compliment, en 
aquest àmbit, dels Reials decrets d’ordenació porcina (RD 306/2020) i avícola (RD 
637/2021). Paral·lelament, s’ha encarregat a l’IRTA l’elaboració d’una Guia sobre les 
MTD.

L’entrada en vigor del Decret 153/2019 ha obligat a l’aplicació de purins o dejec-
cions líquides amb sistemes alternatius al vano (o ventall) a partir del 21 de febrer 
de 2021. El sistema de vano genera molts aerosols i, per tant, afavoreix molt la vola-
tilització d’amoníac durant l’aplicació. D’altra banda, com que mulla tota l’àrea de la 
parcel·la, la superfície d’emissió d’amoníac és gran durant les hores i dies posteriors 
a l’aplicació. A més, el Decret 153/2019 ha reduït els terminis d’incorporació al sòl 
respecte a la normativa prèvia. Aquestes dues accions han ajudat a reduir de forma 
important les emissions en la seva aplicació a camp.

– Tractament de dejeccions.
La casuística de Catalunya, caracteritzada per gran importància del sector por-

cí, zones d’elevada concentració ramadera i amb un sistema d’integració; ha fet que 
moltes explotacions s’hagin deslligat de la superfície agrícola. Una de les accions 
que està promovent el DACC són els tractaments en origen. I amb la conjuntura 
 d’aquest últim any (preus elevats de l’energia i dels fertilitzants) els tractaments de 
les dejeccions ramaderes encara tenen més sentit.

Grup d’Experts en Tractament de Dejeccions Ramaderes.
Amb els tractaments es pot aconseguir reduir les emissions, concentrar els nu-

trients, estabilitzar la matèria orgànica, obtenir energia i generar productes més 
higienitzats i homogenis. Atesos els avantatges que presenten els tractaments i la 
poca incorporació d’aquests en el sector, l’any 2016 el DACC (aleshores, DARP) va 
crear el Grup d’experts de tractament de dejeccions ramaderes (GETDR) per ana-
litzar les diferents opcions i donar suport a les actuacions en sistemes de tractament 
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actuals o futures, amb l’objectiu d’assolir una bona qualitat dels sòls i de les aigües, 
tant a nivell individual com en sistemes conjunts.

Unes de les accions que ha portat a terme el GETDR ha estat classificar els trac-
taments. En aquest sentit s’ha publicat la «Guia de les tecnologies de tractament de 
les dejeccions ramaderes a Catalunya» (DACC, 2021). Durant el 2022 es publicarà 
la «Guia per al compostatge en granja de dejeccions ramaderes» per acompanyar 
aquells ramaders/empreses que vulguin instal·lar un sistema de compostatge a la 
seva explotació.

Tractaments en granges de dimensions reduïdes.
Un dels reptes per a la instal·lació de tractaments en origen és com aconseguir 

que les explotacions amb poca capacitat d’inversió puguin instal·lar-los.
Per una banda, una opció encara emergent és l’ús d’instal·lacions mòbils: siste-

mes de tractament que es puguin desplaçar d’una explotació a l’altre, amb les ade-
quades mesures per minimitzar el risc sanitari. Per garantir aquesta bioseguretat, el 
DACC ha aprovat una instrucció tècnica que han de respectar totes aquelles explo-
tacions que utilitzin aquesta modalitat i les empreses que els donin aquest servei.

Per altra banda, una altra via és fomentar els tractaments col·lectius. En aquesta 
modalitat, un dels sistemes de tractament que pot jugar un paper més important en 
la sostenibilitat de les explotacions ramaderes és la digestió anaeròbica de les dejec-
cions i altres residus orgànics per produir biogàs i estabilitzar la matèria orgànica. 
Per aquest motiu, el DACC treballa en dues accions:

a. el pla del biogàs de Catalunya.
b. la transformació de les plantes de cogeneració de purins amb plantes més sos-

tenibles ambientalment i mes viables econòmicament.

Pla de biogàs de Catalunya.
Catalunya té un potencial de producció de biogàs de 328 Ktep/any, dels quals el 

sector ramader representa 243,1 ktep/any (74%) (IDAE, 2011-2020). El Pla del bio-
gàs a Catalunya, que impulsa el DACC, ha d’aconseguir:

– Que el biogàs sigui un catalitzador per incrementar el volum de dejeccions 
tractades i disminuir les emissions, principalment metà (CH4) i amoníac (NH3).

– Reduir la petjada de carboni de la ramaderia gràcies a la producció d’energia 
verda.

– Incrementar les sinergies amb altres sectors: o bé per l’aprofitament de l’ener-
gia produïda o bé per obtenir substrats amb un potencial de biometanització més 
elevat.

– Obtenir uns fertilitzants de major qualitat (més estables, higienitzats...).
El Pla de biogàs ha d’ordenar la gestió de part de les dejeccions ramaderes i 

d’altres residus/subproductes orgànics a Catalunya, establint o analitzant en quins 
punts/àrees és més interessant la instal·lació de plantes. Ha d’afavorir la formació de 
tecnòlegs i la creació d’empreses/enginyeries al llarg del territori per la construcció, 
seguiment i millora de les plantes de biogàs. Així mateix, ha de descriure i proposar 
aquelles estratègies necessàries perquè aquesta tecnologia es consolidi en el nostre 
país (normativa, ajudes, transferència...).

La ubicació de les plantes de cogeneració de purins en zones d’alta concentració 
ramadera i la seva connexió a la xarxa de gas va donar en el seu moment una solu-
ció a la gestió del nitrogen excedentari en determinades subzones. Des del DACC es 
promou ara que el biogàs acabi jugant un paper important en la seva transformació 
en plantes més sostenibles i donant un servei a les explotacions ramaderes en les zo-
nes d’alta concentració.

Tramitació administrativa per implantar tractaments en origen.
Quan els ramaders es plantegen el tractament individual o en origen, una de les 

dificultats que tenen és l’obtenció de permisos. En ocasions l’ajuntament no facilita 
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aquesta tramitació, interpretant, erròniament, que es tracta d’una activitat de tracta-
ment de residus. Per aclarir aquest problema, des del DACC es va adreçar a tots els 
ajuntaments el 18 de maig de 2022 una carta explicativa on s’exposava que un trac-
tament de dejeccions ramaderes en origen no era una activitat de gestió de residus. 
Així mateix, s’aclarien alguns aspectes de tramitació.

Pel que fa al global de la tramitació requerida per instal·lar tractaments de de-
jeccions, el DACC ha encarregat un estudi per valorar com reduir els tràmits (en 
papers, temps i diners). Una acció que ja està a punt de ser implementada és sim-
plificar la tramitació en cas de granges d’annex III que volen fer compostatge en 
origen i vendre el compost com a producte fertilitzant acabat, emparat en el Reial 
Decret 506/2013, de productes fertilitzants. Fins ara s’obligava a aquestes granges a 
tramitar aquest canvi com si fossin d’annex II (sotmeses a llicència ambiental). Pro-
perament es difondrà el nou procediment de tramitació, en el qual podran romandre 
com a annex III i, per tant, podran mantenir el règim de comunicació prevista la 
Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental d’activitats.

Ubicació de les instal·lacions de tractament en origen.
D’acord amb el Decret 153/2019, tenen la consideració d’instal·lacions de trac-

tament de dejeccions ramaderes en origen aquelles vinculades a una explotació 
ramadera que tracten dejeccions procedents de la mateixa explotació o d’altres 
 explotacions, sempre que formin una unitat epidemiològica i cap de les explota-
cions estigui situada a més de 500 m de qualsevol de les altres, ni de la instal·lació 
de tractament.

Aquesta definició, a diferència de la normativa que hi havia prèviament, facilita 
la instal·lació de determinats tractaments conjunts que donin servei a explotacions 
de petita dimensió i estiguin properes entre elles.

Per tant, un tractament en origen normalment serà un tractament individual (hi 
entraran només dejeccions d’una sola granja) i normalment estarà ubicat dins del 
perímetre de l’explotació ramadera, però ambdues regles generals admeten algunes 
excepcions, com es desprèn de la definició anterior.

Si el tractament en origen (ja sigui individual o conjunt) està dins del perímetre 
de l’explotació ramadera, no ha de complir cap altre requisit de distància que el que 
se li exigeixi a la granja en el seu conjunt com a explotació ramadera.

En cas que, per la raó que sigui, el tractament en origen (ja sigui individual o 
conjunt) s’hagués de situar en una ubicació diferent de la granja, haurà de respectar 
tant les distàncies de l’annex 3.1 del Decret 153/2019 com les distàncies del plane-
jament urbanístic (POUM o altres normes urbanístiques), i les distàncies d’ordena-
ció ramadera (Decret 40/2014; RD 306/2020, del porcí; RD 637/2021, d’aviram...).

En el cas de l’esmentat annex 3.1, hi ha actualment unes distàncies que s’han de-
mostrat excessivament restrictives. Concretament la distància de 750 m a nuclis de 
població, habitatges aïllats, polígons industrials, centres de treball no agraris i àrees 
de lleure. Aquesta distància impossibilita que en moltes zones de Catalunya s’hi pu-
guin instal·lar sistemes de tractament en origen, fet que redunda en detriment de les 
bones pràctiques agràries i d’una millora en la gestió de les dejeccions ramaderes. 
Vista l’experiència adquirida des de l’entrada en vigor del Decret 153/2019, s’està 
tramitant en aquests moments un projecte d’Ordre per rebaixar-la tot modulant-la 
per a cada tipologia d’element del territori esmentada, i també segons el tipus de de-
jecció a tractar.

La proposta concreta de modificació que s’està tramitant contempla la substitu-
ció dels 750 m esmentats per les següents distàncies a respectar:

– A nuclis de població, quan es tracta de dejeccions porcines o d’aviram: 500 m. 
Per la resta de dejeccions: 400 m.

– A habitatges aïllats i àrees de lleure, quan es tracta de dejeccions porcines o 
d’aviram: 400 m. Per la resta de dejeccions:300 m. En cas d’habitatges aïllats, la 
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distància es redueix a la meitat si l’habitatge està directament vinculat a l’explotació 
ramadera d’on procedeixen les dejeccions.

– A naus de polígons industrials o centres de treball no agraris, quan es tracta de 
dejeccions porcines o d’aviram:300 m. Per la resta de dejeccions: 250 m.

Ubicació de les instal·lacions de tractament fora del marc agrari.
Són instal·lacions de gestió de residus, i no estan subjectes a les distàncies de 

l’annex 3.1 del Decret 153/2019. Per tant, no estan subjectes a les distàncies excessi-
vament restrictives que s’han comentat en el cas dels tractaments en origen.

Evidentment, aquestes instal·lacions sí que estaran subjectes a les distàncies del 
planejament urbanístic (POUM o altres normes urbanístiques) i a les distàncies d’or-
denació ramadera: Decret 40/2014; RD 306/2020, del porcí; RD 637/2021, d’aviram.

Foment de l’ús dels subproductes resultants del tractament.
La finalitat dels tractaments de dejeccions pot ser, així mateix, fomentar la seva 

valorització com a fertilitzants orgànics de proximitat per tal d’aconseguir reduir 
l’ús de fertilitzants minerals. En els darrers anys el DACC ha participat i coordinat 
diferents projectes europeus per promoure noves estratègies de fertilització amb de-
jeccions ramaderes: el projecte LIFE AGRICLOSE i el projecte H2020 FERTIMA-
NURE.

El projecte AGRICLOSE, que finalitzarà el desembre de 2022, ha contribuït a:
– Desenvolupar noves estratègies de maneig, com l’aplicació de dejeccions trac-

tades en fruiters.
– Promoure l’ús de digerits en la fertilització de cobertora en blat de moro.
– Adaptar les aplicacions de la fracció líquida i del digerit a les condicions dels 

cultius extensius d’estiu i d’hivern.
– Adaptar la maquinària d’aplicació a les condicions de les plantacions de frui-

ters.
– Elaborar sistemes automàtics de dosificació en la fertirrigació de fraccions lí-

quides.
– Establir un protocol de compostatge de la fracció sòlida dels purins a la pròpia 

granja aprofitant altres materials de l’entorn de l’explotació.
Amb el projecte FERTIMANURE s’està treballant en un tractament amb purins 

per obtenir:
– A partir de la fracció líquida, un concentrat (ric en matèria orgànica, macro  

i micronutrients), un sulfat amònic i bioestimulants.
– A partir de la fracció sòlida, energia i fòsfor (àcid fosfòric o una esmena orgà-

nica rica en fòsfor).

Obtenció de fertilitzants comercials a partir de dejeccions.
La producció de fertilitzants orgànics a partir del tractament ha d’anar acompa-

nyada de facilitats per la comercialització d’aquests materials com a productes fer-
tilitzants acabats, que compleixin els paràmetres harmonitzats de la normativa bàsi-
ca estatal en aquest àmbit. Aquest fet pot reduir la necessitat de base territorial per 
aplicar les dejeccions i pot suposar un ingrés addicional. En aquest sentit, el DACC 
fomenta i assessora amb l’objectiu que els composts que es produeixen en origen 
compleixin amb la normativa SANDACH (subproductes animals no destinats al 
consum humà) i es registrin com a producte comercial acabat en el marc del Reial 
Decret 506/2013, sobre productes fertilitzants.

Per poder ampliar la comercialització de la resta de productes resultants del trac-
tament de les dejeccions ramaderes, s’està a l’espera de l’entrada en vigor, el 16 de 
juliol d’enguany, del Reglament (UE) 2019/1009, pel qual s’estableixen disposicions 
relatives a la posada a disposició al mercat dels productes fertilitzants UE. Aquest 
reglament europeu reconeix que un producte fertilitzant UE podrà contenir digestat 
obtingut per digestió anaeròbia, o que un producte fertilitzant UE podrà contenir 
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compost obtingut per compostatge aerobi, però cal acabar de veure com es concreta 
en la normativa i documents tècnics que ho acabin de desenvolupar.

– Línies d’ajut
Ajuts PRTR (Next Generation)
El RD 948/2021 va establir les bases reguladores per als ajuts a projectes d’in-

versió dins del Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la 
ramaderia en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Per gestionar aquesta línia d’ajuts, a Catalunya s’aprova l’Ordre ACC/65/2022 on 
s’hi introdueixen els criteris addicionals de priorització, i s’estableix el sistema de 
sol·licitud i la documentació necessària.

Per una major concreció, la Resolució ACC/1171/2022, convoca els ajuts a siste-
mes de gestió de les dejeccions ramaderes, mentre que la Resolució ACC/1171/2022 
convoca els ajuts a l’eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa). 
Aquestes dues línies d’ajut afavoreixen la implantació de mesures per la reducció 
d’emissions d’amoníac (com el cobriment de basses, la instal·lació de digestors, sis-
temes de tractament...). Per aquest 2022 la convocatòria té un pressupost de 4,8 M€.

Contracte Global d’Explotació (CGE)
L’objectiu del CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions producti-

ves, econòmiques, mediambientals i socials de l’agricultura, amb la finalitat de fo-
mentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural 
sostenible.

Dins de les línies d’ajuts associades en les convocatòries anuals hi ha la línia de 
mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries, que inclou ajuts per inversions 
que suposin una reducció de gasos d’efecte hivernacle i/o amoníac. Aquestes inver-
sions inclouen els tractaments de dejeccions ramaderes.

– Conclusions
Les mesures descrites posen de manifest que el DACC ha realitzat, i ho conti-

nua fent, accions per facilitar específicament el tractament de dejeccions en cas de 
granges de dimensió reduïda.

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Resolució 300/XIV, sobre l’eix viari 
de les carreteres C-53 i C-26 amb connexió a l’autovia A-14
290-00249/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70853 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 300/XIV, sobre 
l’eix viari de les carreteres C-53 i C-26 amb connexió a l’autovia A-14 (tram. 290-
00249/13), us informo del següent:

En els darrers anys, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals 
i Territori ha estudiat una sèrie de possibles actuacions en aquest eix viari. En para-
l·lel, s’han realitzat diverses actuacions de millora viària i de seguretat, a les quals 
cal sumar-hi les tasques periòdiques de manteniment.

En aquest sentit, es destaquen les següents obres de millora, ja executades:
– Reforçament del ferm Tram: Vallfogona de Balaguer - Balaguer (2010).
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– Millora de seguretat viària a les Travesseres d’Anglesola, Tornabous i Tarròs, 
la Fuliola i Boldú i Bellcaire d’Urgell a la C-53, i travesseres d’Algerri i Castelló de 
Farfanya a la C-26 (2019).

– Millora de la cruïlla entre la C-26 i L-903 (2020).
Actualment, s’estan impulsades les següents actuacions en diferents fases:
– Rotonda a la C-53, Anglesola.
– Pas a diferent nivell per a vianants i ciclistes a la C-53.
– Construcció de carril de girs a esquerres a la C-26, PK 16,709, Castelló de 

Farfanya.
Pel que fa a altres actuacions futures i, en concret, a les diferents variants que 

van avaluar-se inicialment entorn de l’any 2010, cal analitzar, de forma global, el 
futur de l’eix C-53 i C-26, així com la seva integració en el territori.

En aquest sentit, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori està impulsant el corresponent estudi de traçat amb intenció d’avaluar, en 
diferents fases:

1- El possible augment de capacitat 2+1 d’alguns trams de l’eix viari, tenint en 
compte dades d’accidentalitat, intensitats de pas i previsions urbanístiques dels di-
ferents ajuntaments.

2- Anàlisi dels principals nusos de comunicació (a destacar Alfarràs, per la seva 
connexió amb l’autovia A-14).

3- Possibles variants.
Un cop finalitzat l’estudi, es podrà definir la viabilitat i prioritat de les diferents 

actuacions, i si s’escau es procedirà a la redacció dels projectes constructius que se’n 
derivin.

Barcelona, 26 de juliol de 202
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Ter-

ritori

Control del compliment de la Resolució 301/XIV, sobre l’entrada 
en funcionament de l’estació de Motors de la línia 10 del metro
290-00250/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70854 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 301/XIV, sobre 
l’entrada en funcionament de l’estació de Motors de la línia 10 del metro (tram. 290-
00250/13), us informo que la programació per a la construcció de l’estació de Mo-
tors de la línia 10 del metro s’ha reactivat juntament amb la resta d’estacions, amb 
la intenció de posar-la en servei tan aviat com sigui possible, en funció del ritme 
d’execució de les obres.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Ter-

ritori
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Control del compliment de la Resolució 302/XIV, sobre l’increment de 
la dotació de vehicles assignats a l’àrea bàsica policial de Badalona
290-00251/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70598 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 302/XIV, sobre 
l’increment de la dotació de vehicles assignats a l’àrea bàsica policial de Badalona 
(número de tramitació 290-00251/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), el juliol de 2022 s’ha aprovat un Acord de Govern que 
habilita el Departament d’Interior a contractar el subministrament, mitjançant ar-
rendament, de 484 vehicles destinats a la renovació del parc mòbil del Cos de Mos-
sos d’Esquadra per un import de 30.880.264,80€. La previsió d’arribada d’aquests 
vehicles és el segon trimestre de l’any 2023, i es distribuiran a les diferents àrees 
bàsiques policials en funció de les necessitats. Durant l’any 2022 no hi ha previsió 
d’adquirir cap vehicle.

Així mateix, està prevista per a l’any 2023 una nova licitació d’aproximadament 
750 vehicles, que també inclourà motocicletes. La previsió de lliurament és per a 
finals de l’any 2023.

Pel que fa a l’apartat b), els vehicles de l’ABP de Badalona es substitueixen de 
forma progressiva atenent a criteris diversos com el desgast, per raons tècniques 
com la necessitat d’incorporar noves prestacions i per raó de sostenibilitat ambien-
tal. Els vehicles de l’ABP de Badalona fan el seu servei respectant els estàndards de 
seguretat requerits per a la seva circulació i complint criteris de sostenibilitat am-
biental.

Barcelona, 27 de juliol de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 303/XIV, sobre el parc 
de bombers voluntaris de Batea
290-00252/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70602 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 303/XIV, sobre el 
parc de bombers voluntaris de Batea (número de tramitació 290-00252/13), us in-
formo del següent:

Pel que fa a l’apartat b), tots els bombers voluntaris tenen la mateixa cobertura 
d’assegurança per danys personals que els bombers funcionaris. El que no tenen és 
cobertura de la Seguretat Social, en no ser treballadors públics.

Les despeses derivades de l’assistència medicofarmacèutica d’una persona mem-
bre del cos de bombers voluntaris en cas d’accident de qualsevol mena produït en 
exercici de les actuacions realitzades en servei operatiu, i sempre que la persona 
interessada no tingui un altre tipus de cobertura, són a càrrec de la Generalitat de 
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Catalunya, atès que les persones nomenades com a bombers voluntaris de la secció 
activa són un important reforç per al cos de Bombers de la Generalitat.

Barcelona, 27 de juliol de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 304/XIV, sobre l’increment 
d’efectius policials a les àrees bàsiques policials Alt Empordà - 
Figueres i Alt Empordà - Roses
290-00253/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70599 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 304/XIV, sobre l’in-
crement d’efectius policials a les àrees bàsiques policials Alt Empordà - Figueres i 
Alt Empordà - Roses (número de tramitació 290-00253/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), la plantilla oficial de 2022 de Mossos d’Esquadra 
a l’ABP de l’Alt Empordà-Figueres (que inclou els efectius de les localitats de 
Figueres, la Jonquera i Portbou) ha experimentat un lleuger increment respecte 
l’any anterior: la xifra oficial d’efectius l’any 2021 era de 168 i la xifra oficial per 
a l’any 2022 és de 177. En la mateixa línia ha evolucionat l’ABP Alt Empordà-Ro-
ses (que inclou els efectius de les localitats de Roses i l’Escala): la xifra oficial 
l’any 2021 era de 106 i l’any 2022 és de 112.

En ambdues ABP hi ha un total de 14 efectius en pràctiques provinents de la 28a 
promoció: 9 destinats a l’ABP de l’Alt Empordà-Figueres i 5 a la de l’Alt Empor-
dà-Roses.

Per atendre les necessitats de l’època estival s’ha previst l’enviament d’11 efectius 
a les dues ABP de l’Alt Empordà, 4 a Figueres i 7 a Roses, que seran reforçats du-
rant l’agost de l’any 2022 amb efectius provinents de la 29a promoció: 2 efectius en 
pràctiques a l’ABP de l’Alt Empordà-Figueres i 1 a l’Alt Empordà-Roses.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra garanteix el servei policial en 
els municipis de Port de la Selva, Llançà, Colera i Portbou a partir del treball per 
sectors de patrullatge. La distribució territorial de patrulles de seguretat ciutadana 
de forma sectoritzada permet ordenar i optimitzar els recursos policials existents  
i reforçar el servei sempre que sigui necessari.

Quant a l’apartat b), el servei policial en el sector de patrullatge de Portbou està 
garantit les 24h tots els dies de l’any per l’ABP de l’Alt Empordà-Figueres. Aquest 
servei es complementa amb una oficina de denúncies que fa la funció de proximitat i 
atenció al ciutadà i que està ubicada al municipi. El personal d’aquesta oficina també 
pot intervenir, en cas necessari, per donar resposta a incidents que puguin aparèixer 
a la seva zona d’influència.

Barcelona, 27 de juliol de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 305/XIV, sobre l’exhumació 
de Cipriano Martos Jiménez, militant antifranquista torturat i 
assassinat per les forces de seguretat del règim franquista el 1973 
a Reus
290-00254/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71084 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 305/XIV, sobre 
l’exhumació de Cipriano Martos Jiménez, militant antifranquista torturat i assas-
sinat per les forces de seguretat del règim franquista el 1973 a Reus (tram. 290-
00254/13), us informo que, tal com vaig manifestar en seu parlamentària, amb 
motiu de la interpel·lació al Govern sobre la localització i la identificació de les 
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista i la dignifi-
cació de les fosses comunes, substanciada a la sessió del Ple del Parlament, de 8 de 
febrer de 2022, durant el segon semestre de l’any abordarem l’exhumació de Cipri-
ano Martos al Pla de fosses del 2023-2025.

Per al compliment d’aquest compromís, es va modificar la planificació i la pro-
gramació de les actuacions en fosses per a incloure-hi la intervenció arqueològica 
de la fossa on presumiblement estan enterrades les seves restes a fi de recuperar-les, 
identificar-les i retornar-les a llurs familiars.

Actualment, s’està tramitant el contracte dels serveis de localització, recuperació 
i anàlisi antropològica i genètica de les restes d’en Cipriano Martos Jiménez. Està 
previst que la seva execució s’iniciï el quart trimestre del 2022.

Barcelona, 1 de setembre de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 306/XIV, sobre la destinació 
de l’aportació de la Secretaria d’Estat de Memòria Democràtica 
del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria 
Democràtica per a activitats relacionades amb la recerca i la 
identificació de desapareguts durant la Guerra Civil
290-00255/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71085 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 306/XIV, sobre la 
destinació de l’aportació de la Secretaria d’Estat de Memòria Democràtica del Mi-
nisteri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica per a acti-
vitats relacionades amb la recerca i la identificació de desapareguts durant la Guerra 
Civil (tram. 290-00255/13), us informo del següent:

La Direcció General de Memòria Democràtica va executar, el 2021, totes les 
actuacions planificades en el marc de l’Acord de la I Conferencia Sectorial de 
Memoria Democràtica i va emetre els informes justificatius pertinents, en data 
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21 de febrer de 2022. Les actuacions realitzades es classificaven d’acord a la lí-
nia estratègica corresponent, essent la línia 1 les exhumacions, i la línia 2 i 3 la 
divulgació i dignificació. Així, les actuacions realitzades i justificades de l’exer-
cici de 2021 i subvencionades amb les aportacions de la Secretaria d’Estat de 
Memòria Democràtica del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts 
i Memòria Democràtica foren, per la línia 1:

– Intervenció de la fossa de Pablo de la Torriente (Barcelona), amb resultat nega-
tiu, ja que no es va poder localitzar les restes.

– Fase 2 de la intervenció de les fosses del Mas de Santa Magdalena (Tarragona): 
treballs d’exhumació que van durar des del 14 de desembre de 2020 al 5 de juliol del 
2021, amb el resultat de 177 individus recuperats.

– Fase 3 de la intervenció de les fosses del Mas de Santa Magdalena (Tarragona): 
treballs d’identificació de les restes exhumades del Mas de Santa Magdalena (Tar-
ragona). A 31 de desembre de 2021 s’havien acabat 23 estudis antropològics, 76 es 
trobaven en curs i 31 pendents d’iniciar. Pel que fa a les anàlisis genètiques, s’havien 
obtingut 31 perfils genètics, s’havien desestimat 9 pel mal estat de les restes i 164 es 
trobaven pendents o en curs.

– Treball tècnic de cerca de fosses de les comarques del Camp de Tarragona 
(Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp i Conca de Barberà).

– Treball tècnic de cerca de fosses de les comarques d’Anoia, Bages i Berguedà.
Per la línia 2 i 3:
– Actes homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura franquista 

i de difusió i dignificació:
• 28 de novembre de 2021: Acte homenatge a les víctimes de la Batalla de l’Ebre 

al Memorial de les Camposines (La Fatarella).
• Representació teatral «Mort a les cunetes», el 4 de setembre de 2021 a la Jon-

quera i el 18 de setembre a Corbera d’Ebre.
– Treballs de desenvolupament evolutiu de la base de dades del Mapa de Fosses 

i treballs tècnics d’investigació i ampliació de la informació de la base de dades del 
Mapa de Fosses:

• Treball tècnic per revisar i ampliar la base de dades Dédalo.
• Buidatge de la base de dades d’antifeixistes alemanys de la XI Brigada.
• Introducció de dades dels treballs tècnics d’investigació i documentació de fos-

ses al Mapa de Fosses
• Curació de la llista de valors de la base de dades Dédalo.
• Inventari de l’estat de dignificació de les fosses de la comarca de Girona.
Per tant, doncs, es pot concloure que les aportacions ja van executar-se en lí-

nia amb l’objectiu de potenciar la recerca i la identificació de desapareguts durant 
la Guerra Civil i el Franquisme i que aquesta és la voluntat del Govern, per aquest 
2022. L’import adjudicat en aquest marc de cooperació per a l’exercici 2022 és de 
341.660,81€, que es destinarà, entre altres actuacions, a reforçar la localització, la 
recuperació, la identificació de restes i a incrementar el retorn a les seves famílies, 
mitjançant la licitació d’un nou contracte de servei de localització, recuperació i 
anàlisi antropològica i genètica de restes òssies humanes de la Guerra Civil i la dic-
tadura franquista. En aquest sentit, l’import de licitació del contracte amb l’objecte 
de localització, recuperació i anàlisi antropològica i genètica de restes, passarà de 
501.072,50€ a aproximadament 1.000.000€. Està previst que la seva execució s’ini-
ciï al segon trimestre del 2023.

Barcelona, 1 de setembre de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia
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Control del compliment de la Resolució 307/XIV, sobre la inclusió 
en el calendari de commemoracions oficials de la Generalitat del 
cinquantè aniversari de la fundació de la Unió Militar Democràtica
290-00256/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71086 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 307/XIV, sobre la 
inclusió en el calendari de commemoracions oficials de la Generalitat del cinquantè 
aniversari de la fundació de la Unió Militar Democràtica (tram. 290-00256/13), us 
informo del següent:

Tot i que els eixos de la programació del Memorial Democràtic per als anys 2023 
i 2024 encara no estan tancats, l’evocació de la Unió Militar Democràtica (UMD) és 
un dels temes que es preveuen, en coincidència, o no, amb l’aniversari. La creació 
de la UMD, en un moment històric marcat per l’impacte de la revolució dels clavells 
portuguesa, és un fet molt rellevant de la vida política espanyola de finals del fran-
quisme i un fet significatiu, dins de la seva mesura, en l’oposició a la dictadura. Per 
tot això, més enllà de la seva possible inclusió en el calendari de commemoracions 
oficials, el Memorial Democràtic té previst organitzar alguna activitat acadèmica  
i divulgativa d’aquest esdeveniment.

Barcelona, 1 de setembre de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 308/XIV, sobre la memòria 
democràtica i les migracions interiors del segle XX
290-00257/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71087 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 308/XIV, sobre la 
memòria democràtica i les migracions interiors del segle XX (tram. 290-00257/13), 
us informo del següent:

Un dels eixos estratègics i troncals del Memorial Democràtic per aquest any és 
el treballar i difondre la memòria dels moviments migratoris que arribaren a Cata-
lunya entre els anys 40 a 60 del segle XX.

Per tirar endavant amb aquest objectiu és imprescindible col·laborar amb el Mu-
seu d’Història de la Immigració de Catalunya, amb seu a Sant Adrià de Besòs, espai 
que és el referent en la matèria. És per aquesta raó que el Memorial Democràtic té 
previst establir-hi diferents línies de col·laboració:

En primer lloc, s’ha previst presentar a la direcció del Museu d’Història de la 
Immigració de Catalunya una proposta de conveni marc entre les dues institucions, 
que serveixi com base de la futura col·laboració.

Des del Memorial Democràtic s’està treballant en una exposició itinerant dedica-
da a la figura de Francesc Candel, i més concretament, a la seva obra Els altres ca-
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talans. Aquest llibre, publicat l’any 1964, fou clau per mostrar a la societat catalana 
la importància dels moviments migratoris arribats a Catalunya al llarg del segle XX. 
Aquesta mostra tindrà com a objectiu tractar aquests punts, així com la història de 
les migracions de la resta d’Espanya cap a Catalunya, a través d’un format itinerant 
que pugui arribar a diverses localitats catalanes. La intenció del Memorial Demo-
cràtic és que l’esmentada exposició s’inauguri al Museu d’Història de la Immigració 
durant la tardor de 2022.

Finalment, és objectiu comú de les dues institucions fer diverses jornades, que 
puguin fins i tot derivar en publicacions, on mitjançant especialistes s’expliqui i re-
flexioni, des de diverses mirades, el fenomen migratori a Catalunya al llarg del segle 
XX. En aquest sentit, esmentar que des del Memorial Democràtic s’està treballant en 
l’edició d’un llibre dedicat a la figura de Francesc Candel, dins la col·lecció Memòria 
Dibuixa, que està destinada al públic juvenil. En paral·lel, el Memorial Democràtic 
dedicarà la seva revista Temps i Espais de Memòria al fenomen de la immigració 
espanyola cap a Catalunya durant els anys del franquisme.

Barcelona, 1 de setembre de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 310/XIV, sobre el suport 
de la Generalitat al moviment memorialista
290-00259/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71088 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 310/XIV, sobre el 
suport de la Generalitat al moviment memorialista (tram. 290-00259/13), us infor-
mo del següent:

El Memorial Democràtic, l’any 2022, ha doblat l’import destinat a les subven-
cions. A la convocatòria de subvencions en règim de concurrència a projectes d’acti-
vitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica de l’any 
2021, s’hi van destinar 100.00 euros. Al a convocatòria de subvencions d’enguany, 
s’hi ha destinat 200.000 euros.

En aquesta convocatòria, per a l’any 2022, de les subvencions en règim de con-
currència a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la 
memòria democràtica (ref. BDNS 611922) es va publicar en el DOGC núm. 8616, 
d’1/3/2022, mitjançant la Resolució JUS/449/2022, de 23 de febrer.

Barcelona, 1 de setembre de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia
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Control del compliment de la Resolució 311/XIV, sobre la construcció, 
fent ús de treballs forçats, d’un tram de l’actual carretera C-1311
290-00260/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71098 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 311/XIV, sobre la 
construcció, fent ús de treballs forçats, d’un tram de l’actual carretera C-1311 (tram. 
290-00260/13), us informo del següent:

Els tècnics del Memorial Democràtic de Catalunya han fet un treball de camp, a 
la carretera C-1311, per localitzar espais per a dignificar i senyalitzar, a peu de car-
retera el tram de la C-1311, a fi de donar a conèixer que en la construcció d’aquest 
tram hi van ser emprats treballs forçats de presoners de guerra republicans. Des de 
Claret fins el Coll de Montllobar, aquests tècnics han documentat fotogràficament 
diversos emplaçaments potencials per a la ubicació de la senyalització, com ara el 
trencant d’Eroles i, especialment, el Coll de Montllobar, que és una àrea àmplia, 
equipada amb taules de pic-nic, que permet l’aparcament de molts vehicles i d’au-
tocars, amb una visibilitat excel·lent de la vall. A més, en aquesta àrea ja hi ha se-
nyalització sobre aspectes de la geologia, la flora i la fauna del territori. També han 
documentat estructures fetes en la construcció de la carretera, que són força desta-
cables, com ara murs de contenció fets amb pedra picada i ponts.

Hores d’ara, s’està fent recerca per localitzar documentació textual i fotogràfica 
sobre la construcció d’aquesta carretera. A partir d’aquesta informació es contac-
tarà amb la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, d’una banda, i amb 
ens locals de caire comarcal, de l’altra, perquè prenguin la iniciativa d’impulsar el 
projecte.

Barcelona, 1 de setembre de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 315/XIV, sobre l’elaboració 
d’un protocol que inclogui la perspectiva de la infància en tot 
desplegament normatiu
290-00262/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70133 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 315/XIV del Parlament de 
Catalunya, sobre l’elaboració d’un protocol que inclogui la perspectiva de la infàn-
cia en tot desplegament normatiu (290-00262/13), us informo del següent:

L’avaluació de l’interès superior de l’infant i l’impacte en els seus drets s’efec-
tua en el marc del procés d’avaluació més àmplia que ha de precedir l’elaboració 
dels avantprojectes de llei i els projectes de reglament del Govern. En aquest sentit, 
en l’actualitat, la tècnica de l’avaluació de l’impacte normatiu està regulada a dues 
normes: la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les ad-
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ministracions publiques de Catalunya (pel que fa a les disposicions de caràcter re-
glamentari) i la llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat 
i del Govern (quant a l’elaboració d’avantprojectes de llei o de projectes de decret 
legislatiu).

Així, l’article 64 de la Llei 26/2010 estableix que els projectes de disposicions 
reglamentàries han d’anar sempre acompanyats d’una memòria general i d’una me-
mòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades (i també dels informes 
preceptius i dels que sol·liciti l’òrgan instructor). L’article 64.3 de la llei disposa que 
la memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades ha de tenir el con-
tingut que s’estableixi per reglament i fixa, en tot cas, un contingut mínim que in-
clou un informe d’impacte pressupostari, un informe d’impacte normatiu, un infor-
me d’impacte de gènere i un informe d’impacte econòmic i social en què s’avaluen 
els costos i els beneficis que implica la iniciativa normativa per als seus destinataris  
i per a la realitat social i econòmica.

Per tal de sistematitzar la informació que s’ha de recollir a les memòries d’ava-
luació, facilitar-ne l’elaboració a les unitats promotores i homogeneïtzar la presenta-
ció dels resultats del procés d’avaluació, l’Àrea de Millora de la Regulació del De-
partament de la Presidència ha publicat diversos documents i eines metodològiques 
amb recomanacions sobre els continguts a incorporar. En aquest sentit, cal destacar 
el document de Recomanacions sobre el contingut de la memòria d’avaluació (de 
juny de 2021) i el de Recomanacions sobre la memòria d’avaluació de l’impacte de 
les mesures proposades: identificació dels impactes (de novembre de 2019).

Ambdós documents inclouen, entre els continguts a incorporar a l’informe d’im-
pacte econòmic i social, la valoració dels efectes de la mesura normativa des de la 
perspectiva de la infància i l’adolescència i, més específicament, del seu impacte 
sobre els drets de l’infant. En concret, el segon d’aquests documents detalla com fer 
aquesta anàlisi en base a la resposta a les següents qüestions clau:

– Potencia o restringeix els drets de l’infant (o el grup)? Com es justifica una 
eventual restricció?

– L’opció té en compte el principi de l’interès superior de l’infant?
– L’opció ajuda a fomentar la protecció dels drets de l’infant? En fer-ho, també té 

en compte els drets i principis de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets 
de l’infant? En cas afirmatiu, a quins articles es refereix?

– Com es promouen els principis rectors de la Convenció de les Nacions Unides 
sobre els drets de l’infant en l’actuació?

– L’opció obstaculitza algun dels principis rectors de la Convenció de les Nacions 
Unides sobre els drets de l’infant?

– Quins passos s’han fet per millorar o compensar els possibles efectes adversos 
de l’actuació?

– S’ha respectat el dret de l’infant a ser escoltat en totes les qüestions que l’afecten?
– L’opció contribueix a fomentar sistemes de justícia respectuosos amb els in-

fants i adaptats a les necessitats, l’edat i la maduresa d’un infant?
D’altra banda, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 

infància i l’adolescència (art. 52) estableix que les normes i les polítiques públiques 
han d’ésser avaluades des de la perspectiva dels infants i els adolescents, per garan-
tir que inclouen els objectius i les accions pertinents adreçats a satisfer el seu interès 
superior.

Posteriorment, també la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídi-
ca del menor, per mitjà de la modificació introduïda per la Llei 26/2015, de 28 de ju-
liol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, va establir 
que els avantprojectes de llei i projectes de reglament han d’incorporar la valoració 
de l’interès superior de l’infant i l’afectació en els seus drets, a través de les memò-
ries de l’anàlisi d’impacte normatiu que acompanyen els avantprojectes de llei i els 
projectes de reglaments.

https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normatiu/memoria_avaluacio/Recomanacions-memorhttps:/presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normatiu/memoria_avaluacio/Recomanacions-memoria-avaluacio-impacte-2021.pdfia-avaluacio-impacte-2021.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normatiu/memoria_avaluacio/CA_Recomanacions_Identificacio_Impactes_MAI.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normatiu/memoria_avaluacio/CA_Recomanacions_Identificacio_Impactes_MAI.pdf
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En definitiva, tant la normativa reguladora del procediment normatiu del Govern 
com la normativa sectorial vigent inclouen l’obligació d’avaluar l’impacte en la in-
fància, de manera que la perspectiva de la infància i de l’adolescència ja està incor-
porada de forma sistemàtica en les avaluacions ex ante i en les memòries d’impacte 
que acompanyen tot projecte de desplegament normatiu. Aquesta praxi es fa evident, 
per exemple, en les dades de seguiment de les avaluacions de la darrera legislatura, 
publicades a presidencia.gencat.cat/milloraregulacio, on es recull el nombre d’obser-
vacions efectuades per part de l’Àrea de Millora de la Regulació de la Secretaria del 
Govern en relació amb l’avaluació de l’impacte dels drets dels infants.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Resolució 316/XIV, sobre els centres 
de desenvolupament infantil i atenció precoç
290-00263/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70134 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 316/XIV, del Parlament de 
Catalunya, sobre els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (290-
00263/13), us informo del següent:

Pel que fa al punt a), per aquest any 2022 i successius s’ha aprovat un incre-
ment de 198.763 hores, amb una inversió total de 6.920.927,66€. Aquest increment 
d’hores contractades té com a objectiu pujar la freqüència assistencial a 0,68 hores, 
 homogeneïtzar la freqüència assistencial d’hores setmanals a tots els CDIAPS de 
Catalunya i acabar amb les llistes d’espera.

Pel que fa al punt b) estem revisant els serveis de la Cartera de serveis socials, 
entre ells els centres de desenvolupament infantil i d’atenció precoç, i estem nego-
ciant amb tot el sector per tal d’augmentar el cost preu/hora i revisar les tarifes, 
sempre amb l’objectiu que aquest augment reverteixi en l’increment de les percep-
cions salarials de les persones treballadores, per tal de reconèixer la seva tasca pro-
fessional, millorar la qualitat de la prestació dels serveis i dotar d’estabilitat el sector 
d’atenció social a les persones.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/millora_regulacio_normativa/
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Control del compliment de la Resolució 317/XIV, sobre la protecció 
dels animals utilitzats amb finalitats científiques
290-00264/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70908 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 317/XIV, sobre la 
protecció dels animals utilitzats amb finalitats científiques (tram. 290-00264/13), us 
informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a), el Govern porta augmentant, any rere any, la dotació dels 
diferents programes dedicats a la recerca (ICREA o SGR, entre d’altres). Si bé no es 
paguen ni fomenten recerques en temes concrets, aquest fet no és impediment per 
tal que, en el marc dels diferent programes, es puguin seleccionar línies de recerca 
en matèria de supressió de l’experimentació amb animals in vivo i la seva substitució 
per experimentacions in vitro i in silico.

També cal recordar que des de la Direcció general de Polítiques Ambientals i 
Medi Natural (DGPAMN), durant l’avaluació de projectes d’experimentació que 
utilitzen animals, especialment els que requereixen d’un informe previ per part de 
la Comissió d’Experimentació Animal, es fa difusió dels mètodes alternatius, i no 
s’informen favorablement aquells projectes pels quals existeixin mètodes alternatius 
que estiguin validats científicament. Precisament un dels membres de la composició 
actual de la Comissió, en representació de les entitats de protecció dels animals és 
una persona experta en mètodes alternatius. En cas que existeixi un mètode alter-
natiu reconegut, es requereix al centre que ha sol·licitat l’autorització per al projecte 
d’experimentació que utilitzi aquest mètode alternatiu.

Així mateix, quan s’autoritza algun projecte d’experimentació amb animals sem-
pre es fa sota el precepte següent: En el moment que es disposi d’un mètode validat 
alternatiu a l’ús d’animals per a qualsevol dels procediments que integren el projec-
te, aquesta autorització quedarà suspesa i sense efecte.

En relació amb l’apartat b), actualment es requereix al centres que presentin uns 
plans d’adopció o reallotjament dels animals utilitzats en projectes d’experimenta-
ció, en especial d’animals com gossos i gats, en cas que el disseny experimental ho 
permeti.

Finalment, pel que fa a l’apartat c), es realitza un control no només de les empre-
ses que fan experimentació amb animals, sinó també de centres de recerca públics  
i privats, d’universitats o fundacions, entre d’altres.

D’acord amb la normativa vigent (art. 40 del RD 53/2013, d’1 de febrer i art. 34  
de la Directiva 2010/63/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de  
2010), es realitzen inspeccions cada any, almenys una vegada de:

– Tots els criadors, subministradors i usuaris de primats.
– Un terç dels altres usuaris.

Barcelona, 1 d’agost de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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Control del compliment de la Resolució 318/XIV, sobre el millorament 
de la connexió dels municipis del Baix Llobregat amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona
290-00265/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70855 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 318/XIV, sobre el 
millorament de la connexió dels municipis del Baix Llobregat amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona (tram. 290-00265/13), us informo del següent:

La Direcció General de Transports i Mobilitat ha dut a terme un estudi de mi-
llora del servei de transport al Baix Llobregat conjuntament amb l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB), el consell comarcal del Baix Llobregat i els municipis  
de la comarca on s’inclouen diverses mesures de millora dels serveis de transport de  
viatgers.

Pel que fa a la comunicació amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
cal tenir present que la comunicació mitjançant transport per carretera entre els mu-
nicipis del Baix Llobregat, que formen part de l’AMB, i la UAB, ubicada a Cerda-
nyola, que també forma part de l’AMB, corresponen a aquesta entitat.

Respecte als municipis on la competència de comunicació amb la UAB corres-
pon a la Generalitat de Catalunya, ja es disposa de diversos serveis de transport per 
carretera que comuniquen amb la UAB, com és el cas dels municipis d’Abrera, Es-
parreguera o Olesa de Montserrat.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Ter-

ritori

Control del compliment de la Resolució 321/XIV, sobre la implantació 
de mascaretes transparents homologades entre el personal 
funcionari i laboral que té contacte directe amb els ciutadans
290-00268/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70798 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 321/XIV, sobre la 
implantació de mascaretes transparents homologades entre el personal funcionari i 
laboral que té contacte directe amb els ciutadans (tram. 290-00268/13), us informo 
del següent:

La Resolució del Departament de Salut SLT/1131/2022, de 21 d’abril, per la qual 
es modifica l’obligatorietat de l’ús de la mascareta com a mesura en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al terri-
tori de Catalunya, determina que en els entorns laborals, amb caràcter general, no 
resulta preceptiu l’ús de la mascareta. No obstant això, es preveu que les persones 
que tinguin responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb 
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la corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, podran indicar les mesures 
preventives adequades que s’hagin d’implantar en el lloc de treball o en determinats 
espais dels centres de treball, inclòs el possible ús de la mascareta.

Així mateix, el Reial Decret 286/2022, de 19 d’abril, estableix que en l’entorn 
laboral, amb caràcter general, no resultarà preceptiu l’ús de mascaretes.

En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es va dictar la Ins-
trucció 2/2022, de 21 d’abril, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, so-
bre mesures als centres de treball del personal de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19. L’apartat 3 d’aquesta 
Instrucció, en relació amb l’ús de la mascareta als centres de treball, estableix:

«3.1 L’ús de la mascareta no té caràcter obligatori als centres de treball de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

3.2 Respecte al personal vulnerable especialment sensible al SARS-CoV-2 i per 
al personal diagnosticat de COVID-19, així com aquell que presenti símptomes 
compatibles, i que hagi de prestar serveis de forma presencial és recomanable l’ús 
de la mascareta.

3.3 L’ús de mascareta serà obligatori en aquells centres de treball en què es de-
termina a l’article únic punt 1 del Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es 
modifica l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes durant la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19.

3.4. L’obligació continguda en el darrer apartat no serà exigible en els supò-
sits previstos a l’apartat 2 del mateix article únic del Reial decret 286/2022, de 19 
d’abril.».

D’acord amb el marc normatiu vigent, l’ús de la mascareta als centres de treball 
no és obligatori. Correspon als serveis de prevenció de riscos laborals de cada de-
partament de l’Administració de la Generalitat determinar les mesures preventives 
que, en el seu cas, calgui adoptar, entre les quals es troben les pantalles de protecció, 
l’ús de mascaretes o l’establiment de distàncies de seguretat.

Les mascaretes transparents estan incloses dins el grup de mascaretes higièni-
ques i no tenen la consideració ni d’Equip de Protecció Individual ni de producte 
sanitari. En aquest sentit, la seva regulació ve establerta per l’Ordre del Ministeri de 
Consum CSM 115/2021, d’11 de febrer. Els departaments de la Generalitat de Ca-
talunya i els seus serveis de prevenció de riscos laborals tenen a la seva disposició 
mascaretes transparents, per si es determina el seu ús entre el personal funcionari i 
laboral al seu servei que, en l’exercici de les seves funcions, tingui contacte directe 
amb persones amb dificultats auditives.

Barcelona, 27 de juliol de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Control del compliment de la Resolució 330/XIV, relativa a l’Informe 
de fiscalització 22/2021, sobre la renda garantida de ciutadania, 
corresponent a l’exercici del 2018
290-00276/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70135 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 330/XIV, del Parlament de Ca- 
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talunya, relativa a l’Informe de fiscalització 22/2021, sobre la renda garantida de ciu-
tadania, corresponent a l’exercici del 2018 (290-00276/13), us informo del següent:

Pel que fa al punt 2), on s’insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 22/2021, sobre la renda 
garantida de ciutadania, corresponent a l’exercici del 2018.

En relació amb l’estructura organitzativa per a la gestió de les prestacions que es 
detalla a l’Informe de la Sindicatura de Comptes, volem fer palès que durant l’exer-
cici 2018) la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperati-
ves i l’Autoempresa (DSTESCA-àmbit de treball) era òrgan responsable de la gestió 
administrativa i econòmica de les prestacions de la Renda Garantida de Catalunya 
(en endavant RGC) i dels complements de pensions estatals de perceptors activa-
bles. També, a l’esmentat informe, es fa referència a la Direcció General de Protec-
ció Social (DGPS-àmbit d’assumptes socials) com l’òrgan responsable de la gestió 
administrativa i econòmica dels complements de perceptors no activables, és a dir, 
de persones que no podien entrar al món laboral. Ambdues Direccions generals for-
maven part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Com a resultat de les eleccions autonòmiques a Catalunya de data 14 de fe-
brer de 2021, el 26 de maig es va constituir el nou govern i mitjançant el Decret 
21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat, vigent des 
del 20 de juny del 2021, es van reestructurar els Departaments de la Generalitat de 
Catalunya. De tal manera, la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania de Cata-
lunya així com també de les prestacions socials s’encomanen al nou Departament 
de Drets Socials, per mitjà de la Direcció General de Prestacions Socials, d’acord 
amb l’article 3.12 del Decret 21/2021, de 25 de maig.

Des de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania, òrgan col-
legiat de govern, avaluació i seguiment de l’aplicació i el funcionament de la renda 
garantida de ciutadania, s’ha creat un Grup de Treball que, durant el 2022, està ana-
litzant les diferents propostes realitzades per diverses entitats per tal de millorar la 
implementació de la Llei 14/2017, de 20 de juliol.

Cal destacar que, com a participants del grup de treball, i a banda dels repre-
sentants permanents de diferents direccions generals i secretaries generals de la 
Generalitat de Catalunya, formen part també els diferents agents socials, com les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives, la taula del Tercer Sec-
tor, així com les organitzacions associatives d’ens locals més representatives, entre 
d’altres. El grup, doncs, està conformat per entitats i organismes arrelats al territori 
i propers al ciutadà que aporten un punt de vista molt valuós de cara a conèixer l’es-
tat real de la implementació pràctica de la Renda Garantida de Ciutadania.

Així mateix, també participen en les sessions del grup, de manera puntual, di-
ferents experts per tal d’aportar, quan escau, el seu punt de vista expert en diferents 
matèries relacionades amb les recomanacions i les propostes de les entitats partici-
pants (infància, joventut, habitatge, estudi de dret d’accés a les prestacions socials, 
etc.). Això suposa un enriquiment substancial de la tasca duta a terme pel grup de 
treball, en tant que aquests participants esporàdics comparteixen un alt coneixement 
tècnic i una àmplia experiència sectorial amb dit grup.

Fetes aquestes consideracions prèvies, i pel que fa a la revisió de l’articulat de la 
Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, en tant que compartim amb la Sindicatu-
ra de Comptes la visió que ens exposa sobre la revisió de la redacció de la normativa 
per millorar la seva comprensió i eliminar contradiccions, ja es va traslladar l’infor-
me de fiscalització 22/2021, sobre la renda garantida de ciutadania, corresponent a 
l’exercici 2018 i ara es farà igualment trasllat de la Resolució 330/XIV del Parlament 
de Catalunya a aquest Grup de Treball, per analitzar quines propostes de millores 
poden efectuar en relació amb aquestes recomanacions.
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Així mateix, en tant es troba en tràmit al Parlament de Catalunya la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de 
ciutadania (Registre 4382 - Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15/06/2021 - 
BOPC nº 63), aquest Grup de Treball elevarà un Informe de conclusions a la Comis-
sió de Govern i aquelles que s’aprovin per aquest òrgan col·legiat es traslladaran al 
Parlament per tal que valori l’oportunitat a incorporar-les.

Pel que fa a la recomanació sobre l’aplicació informàtica de gestió de la RGC, 
actualment i mesos abans de la posada en marxa de la Renda Garantida de Ciuta-
dania i els complements als ajuts, les pensions i les prestacions estatals lligats amb 
la RGC, les unitats de gestió han estat treballant en tasques evolutives i funcionals 
amb l’objectiu d’adaptar i millorar l’aplicació informàtica disponible a les disposi-
cions establertes per la normativa. Aquesta tasca sempre s’ha realitzat en coordina-
ció amb el proveïdor informàtic, amb la resta d’unitats implicades en la gestió de les 
prestacions de la Generalitat de Catalunya i amb el suport del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació.

Així mateix, cal posar de manifest que, des de l’any 2019 i en paral·lel a la tas-
ca constant d’adaptació i millora de l’aplicació informàtica emprada per les unitats 
de gestió de la Renda Garantida de Ciutadania (CURAM), s’ha estat treballant en 
el desenvolupament i la implementació progressiva d’una nova aplicació electròni-
ca de gestió per a totes les prestacions socials, anomenada e-Social. Les tasques de 
desenvolupament i implementació de l’e-Social que ja ha començat, es duran a ter-
me, d’acord amb la previsió inicial, progressivament fins a l’any 2025 i es preveu 
una millora substancial tant en la gestió de la RGC com en la possibilitat d’extracció 
de dades.

Respecte de la recomanació sobre la difusió de la RGC entre la població de Ca-
talunya, per donar a conèixer l’existència d’aquestes ajudes i els requisits que cal 
complir per a obtenir-les i facilitar així l’accés a les persones que hi tinguin dret, 
informem que amb l’elaboració de la normativa de desplegament de la RGC que va 
culminar amb la publicació del Decret 55/2020, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i es 
modifica el Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplica-
ble a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret 
subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions 
creades, en desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic, la Generalitat de Catalunya pretenia aconseguir dos objec-
tius, entre d’altres, en relació a la difusió i a la cobertura de la prestació: en primer 
lloc, garantir que la Renda Garantida de Ciutadania fos sol·licitada per les persones 
que han de ser destinatàries segons la Llei 14/2017, de 20 de juliol, i en segon lloc, 
garantir que els recursos que s’assignaven a aquesta prestació arriben a les persones 
que més els necessiten.

Amb l’entrada en vigor de la Llei 14/2017 i la posada en marxa del Servei de 
gestió de la Renda Garantida de Ciutadania, a la tardor de l’any 2017, es va articular 
una campanya informativa en mitjans de comunicació massius i generalistes. Poste-
riorment, la difusió de l’existència de la prestació ha estat individualitzada a través 
dels prescriptors, és a dir, a través dels professionals dels serveis socials, del servei 
públic d’ocupació, de les oficines d’atenció ciutadana i d’atenció a la família de refe-
rència que atenen les necessitats de les persones en risc d’exclusió social, així com 
a través del teixit d’agents socials que s’estenen al llarg del territori i que participen 
activament en la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania. També 
s’ha informat públicament la ciutadania mitjançant el web i les xarxes socials del 
Departament.

Sens perjudici d’aquestes actuacions, és objecte d’estudi també al Grup de Tre-
ball de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania com millorar 
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el Dret d’accés dels ciutadans a la Renda Garantida de Ciutadania i accedir així als 
ciutadans que no coneixen la RGC i la necessiten.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Resolució 333/XIV, sobre el Pla especial 
de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre
290-00279/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70743 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 333/XIV, sobre el 
Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Delta 
de l’Ebre (tram. 290-00279/13), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a) el Govern és conscient que existeix un dèficit molt elevat 
en l’aprovació de plans de protecció del medi natural i del paisatge (d’ara endavant 
Pla de protecció). Actualment la major part dels parcs naturals no disposen de Pla 
de protecció.

Aquesta mancança està identificada en la línia d’actuació 8 de l’Estratègia del 
patrimoni natural i la biodiversitat 2030, la qual porta per títol «Aprovar els ins-
truments de planificació programats dels espais naturals protegits», i estableix que 
fins l’horitzó temporal de l’any 2030 s’han d’haver aprovat els instruments de pla-
nificació dels espais naturals protegits actualment programats. Aquests espais són 
els parcs naturals del Cadí-Moixeró, Collserola, els Ports, el Montsant, Montserrat, 
Delta de l’Ebre, l’Alt Pirineu, Capçaleres del Ter i del Freser, Aigüestortes, Cap de 
Creus i del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter; i dels espais del PEIN i xarxa Natu-
ra 2000 del Delta del Llobregat, l’Alta Garrotxa, les Gavarres, Massís de l’Albera, 
Conreria-Sant Mateu-Céllecs i altres espais gestionats per les diputacions provin-
cials i els consorcis específics de gestió.

Per poder assolir aquesta fita la Direcció General de Polítiques Ambientals i 
Medi Natural ha sol·licitat, a través d’un programa de reforç temporal per a tres 
anys, 10 persones amb diversos perfils professionals per portar a terme els plans de 
protecció següents:

1. Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Delta de 
l’Ebre.

2. Pla de protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals del Delta 
del Llobregat

3. Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural Prades
4. Pla de protecció del medi natural i del paisatge del PN Aiguamolls Empordà
5. Pla de protecció del medi natural i del paisatge del PN Cadí Moixeró
6. Pla rector d’us i gestió de l’àrea marina del Parc Natural de Cap de Creus
7. Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de l’Alt Pi-

rineu.
8. Pla de protecció del medi natural i del paisatge del PN Montgrí, Medes i Baix Ter
Per tant i d’acord amb les informacions exposades, el Govern està portant a ter-

me diverses actuacions amb l’objectiu de donar compliment a les previsions norma-
tives previstes a la Llei 12/1985, del 13 de juny, d’espais naturals.
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Referent a l’apartat b), cal recordar que l’elaboració d’un Pla de protecció re-
quereix diverses fases prèvies, com els treballs de diagnosi, el tràmit de la consulta 
pública prèvia, un procés de participació i una memòria ambiental. Uns tràmits que 
son anteriors i necessaris abans de la redacció de la proposta de Pla.

Així mateix, per iniciar els treballs per elaborar el Pla de protecció, és impres-
cindible comptar amb l’acord de la Junta rectora del PN del Delta de l’Ebre, i les 
mocions en aquest sentit dels diferents ajuntaments inclosos en el Parc, aprovacions 
de les quals encara no se’n disposa.

Per tant, tot i que iniciar tots els tràmits exposats anteriorment en menys de tres 
mesos no és temporalment possible, la voluntat del Govern és inequívoca i decidida 
en l’impuls de la redacció d’aquest Pla.

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Resolució 334/XIV, sobre el Programa 
de gestió per al Parc Natural del Delta de l’Ebre
290-00280/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70857 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 334/XIV, sobre el 
Programa de gestió per al Parc Natural del Delta de l’Ebre (tram. 290-00280/13), us 
informo del següent:

En relació amb els apartat a) i b), el Govern treballa per revertir el dèficit de plans 
de protecció de medi natural i del paisatge. Així està identificat en la línia d’actua-
ció 8 de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat 2030, que porta el títol 
«Aprovar els instruments de planificació programats dels espais naturals protegits». 
Aquesta línia estableix que en el termini màxim de 2030 s’han d’aprovar els instru-
ments de planificació dels espais naturals protegits actualment programats: parcs 
naturals del Cadí-Moixeró, Collserola, els Ports, el Montsant, Montserrat, Delta de 
l’Ebre, l’Alt Pirineu, Capçaleres del Ter i del Freser, Aigüestortes, Cap de Creus i 
del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter; i dels espais del PEIN i xarxa Natura 2000 del 
Delta del Llobregat, l’Alta Garrotxa, les Gavarres, Massís de l’Albera, Conreria-Sant 
Mateu-Céllecs i altres espais gestionats per les diputacions provincials i els consor-
cis específics de gestió.

Com és sabut i s’ha volgut explicar a través de diverses respostes a diferents ini-
ciatives parlamentàries, les limitacions de personal per afrontar la redacció d’aquests 
projectes ha condicionat i demorat la seva aprovació.

No obstant això actualment ja s’està treballant amb Pla de protecció del PN del 
Cadí Moixeró i amb el Pla Rector d’Us i Gestió de l’àrea marina del PN de Cap 
de Creus. Així mateix i d’acord a la voluntat i compromís del Govern en esmenar 
aquesta qüestió, amb l’objectiu de poder iniciar plans de protecció per la resta d’es-
pais naturals protegits, s’ha sol·licitat un programa de reforç de tres anys i de 10 per-
sones amb diversos perfils professionals per portar a terme els plans de protecció 
següents, entre els quals el Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc 
Natural del Delta de l’Ebre:

1. Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Delta de 
l’Ebre.
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2. Pla de protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals del Delta 
del Llobregat.

3. Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural Prades.
4. Pla de protecció del medi natural i del paisatge del PN Aiguamolls Empordà.
5. Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de l’Alt Pi-

rineu.
6. Pla de protecció del medi natural i del paisatge del PN Montgrí, Medes i Baix Ter.
Pel que fa a l’apartat c), i estretament relacionat amb la resposta anterior, quan 

hi hagi un acord de la Junta rectora del PN del Delta de l’Ebre per iniciar el Pla de 
protecció del medi natural i del paisatge, i es disposi del reforç de personal esmen-
tat, es podran iniciar els treballs de redacció del Pla de protecció i del Programa de 
gestió. Evidentment, però, el termini que estableix la Resolució és inassolible en el 
sentit que una tramitació d’aquestes característiques requereix diverses fases prèvies 
anteriors i necessàries a l’entrada en vigor del documents esmentats.

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

Control del compliment de la Resolució 338/XIV, sobre l’adopció 
de mesures compensatòries per als propietaris de la zona d’especial 
protecció per a les aus de Balaguer
290-00281/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70744 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 338/XIV, sobre 
l’adopció de mesures compensatòries per als propietaris de la zona d’especial pro-
tecció per a les aus de Balaguer (tram. 290-00281/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), per una banda cal fer avinent que des de la Direcció 
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural és previst que a partir de l’any 
2023 es pugui començar, en la zona del Secà de Balaguer, a fer adquisicions de fin-
ques per gestionar-les amb l’objectiu de millorar l’estat de poblacions de les espècies 
estèpiques d’ocells. Aquesta és la principal mesura prevista al Pla de Gestió dels es-
pais de Xarxa Natura 2000 (XN2000) dels Secans de la Plana de Lleida aprovat per 
Acord GOV/185/2010.

Per altra banda, ja fa anys que s’estan produint ajuts agroambientals específics 
pels espais dels Secans de la Plana de Lleida de la XN2000. No obstant això, però, 
cal esmentar que amb un acolliment al sector de Balaguer molt baix percentual-
ment.

Referent a l’apartat b), amb el registre d’aquesta resposta a la Mesa del Parlament 
ja es dona per acomplert aquest punt.

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Fascicle quart
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Control del compliment de la Resolució 339/XIV, sobre el projecte 
executiu de la sisena fase del reg de la zona oriental de la Terra Alta
290-00282/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70745 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 339/XIV, sobre el 
projecte executiu de la sisena fase del reg de la zona oriental de la Terra Alta (tram. 
290-00282/13), us informo del següent:

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) porta 
a terme la redacció dels projectes i la posterior execució de les obres d’acord amb el 
grau d’adhesió dels regants. És a dir, prèviament a la redacció dels projectes, és ne-
cessari que la Comunitat de Regants en qüestió presenti la sol·licitud de la redacció 
dels projectes, acompanyada dels compromisos dels regants disposats a adherir-se 
al regadiu.

Que els projectes de regadiu no es portin a terme si no hi ha una adhesió signi-
ficativa té per objectiu l’optimització dels recursos públics, en el sentit que només 
es redacten els projectes per a aquelles zones on hi un compromís real per part dels 
regants de posar en regadiu les seves parcel·les. En conseqüència, es possibilita que 
aquests projectes es dimensionin de manera més acurada a les necessitats a satisfer.

Així mateix, aquest criteri que s’aplica als projectes s’aplica també per determi-
nar les inversions, en el sentit que s’executen aquelles en què es confirma, amb com-
promís, la voluntat de regar.

En tot cas, però, el DACC treballa amb la Comunitat de regants Terra Alta per 
tal de continuar el desenvolupament del regadiu en els termes que s’han exposat an-
teriorment.

Això no obstant i per altra banda, en el Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre 
2021-2027, redactat per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i tramès al 
Ministerio para la Transición Ecològica y el Reto Demográfico (MITERD) per a la 
seva aprovació; s’han limitat les superfícies de transformació en regadiu i no s’ha 
previst que a la Terra Alta es puguin posar noves superfícies en reg. En aquest sentit 
i en conseqüència, d’acord amb les informacions de la CHE per la qual cosa, per tal 
de poder dur a terme actuacions de nous regadius a la Terra Alta l’any 2023, caldria 
modificar el Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre 2021-2027,o bé esperar a la nova 
planificació a partir de l’any 2027.

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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Control del compliment de la Moció 19/XIV, sobre el curs escolar 
2021-2022
390-00019/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 71074 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 19/XIV del Parlament de Catalunya, 
sobre el curs escolar 2021-2022 (NT. 390-00019/13), us informo del següent:

Com a continuació dels informes de compliment amb número de d’entrada al 
Registre del Parlament 35712 i 52188, amb dates 24 de febrer de 2022 i 26 d’abril 
de 2022, respectivament i, en relació al compliment de l’apartat f), s’informa que el 
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ja disposa de l’actualització de 
l’estudi de classificació dels centres educatius segons llur complexitat amb dades 
dels anys 2020-2021. Aquest índex de complexitat actualitzat és amb el que es tre-
balla de cara al curs 2022-2023.

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

Control del compliment de la Moció 46/XIV, sobre el funcionament 
del sistema sanitari
390-00046/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 70770 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 46/XIV, sobre el funcionament del 
sistema sanitari (tram. 390-00046/13), us informo del següent:

La protonteràpia és una forma de radioteràpia que actualment representa una im-
portant eina terapèutica en el tractament multidisciplinari en oncologia pediàtrica, 
així com en tumors de base de crani en els adults. El principal benefici en infants és 
la reducció en la toxicitat i en l’aparició de segones neoplàsies, produïdes pels tracta-
ments de radioteràpia convencionals. Els resultats clínics de la irradiació de tumors 
infantils amb aquesta teràpia són prometedors tant pel que fa a la probabilitat de cu-
ració, com a la millora en la qualitat de vida dels infants.

De manera comparativa amb altres teràpies, es demostra que aquesta és més pre-
cisa i ajuda al manteniment de funcions tan importants com la capacitat cognitiva, la 
visió i l’audició. Això és degut a la capacitat dels protons de ser més precisos en fer 
la irradiació del tumor i, per tant, disminuir aquesta en teixits sans però propers al 
tumor, amb la consegüent reducció d’efectes adversos. Per aquests motius, les prin-
cipals societats científiques i moltes organitzacions sanitàries consideren que la cura 
amb protons té indicació en el tractament dels tumors infantils.

En adults, els tractaments amb protonteràpia tenen unes indicacions molt més 
limitades, tot i que se’n preveu l’augment en el futur. S’utilitza en tumors situats en 
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localitzacions d’accés molt complex: tumors de la base del crani o tumors intraocu-
lars grans.

Catalunya disposarà de dos d’aquests equips que s’ubicaran a Barcelona. Els dos 
dispositius s’ubicaran al Parc Sanitari Pere Vigili, ja que disposa de l’espai suficient 
per allotjar-los: l’equipament requereix un mínim de 1.500 m2. El 19 d’octubre de 
2021el Govern va aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració amb la Funda-
ció Amancio Ortega per implementar la protonteràpia al Sistema de Salut de Cata-
lunya. Els treballs de definició del nou equipament es van iniciar el 2021 i es preveu 
iniciar les obres en el decurs de 2022 amb l’objectiu de poder disposar del nou dis-
positiu a finals del 2023.

En el projecte hi participen l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’Hospital de 
Sant Joan de Déu d’Esplugues, l’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’Hospital Clínic 
i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. L’objectiu és disposar d’un centre de pro-
tons dins la xarxa oncològica pública catalana que permeti una major accessibilitat 
a tots els pacients que necessitin aquest tractament. Actualment, les parts implicades 
–amb la coordinació del Servei Català de la Salut– es troben treballant en l’elabo-
ració del pla funcional del projecte i el pla material d’execució. Les indicacions del 
tractament amb protons van augmentant i els guanys d’aquesta tècnica en l’àmbit 
funcional i de resultats són molt bons.

Pel que fa a les derivacions de pacients, la Comissió d’Assistència Sanitària per 
a Convenis Internacionals i Prestacions de Caràcter Excepcional (CASCIPE) va-
lora i gestiona aquelles peticions assistencials que no poden ser ateses pels centres 
SISCAT. Amb la resolució de 30 de novembre de 2020 de la Dirección General de 
Cartera Común de SNS y Farmacia, s’estableix una comissió interdisciplinària de 
protonteràpia que valora totes les sol·licituds d’indicació per a tractament amb pro-
tons (CIPC). Fins l’entrada en vigor d’aquesta resolució, els expedients eren derivats 
a centres públics de la UE mitjançant el formulari S2 emès per l’INSS que permet 
rebre assistència programada en centres públics de la UE i/o l’EFTA segons l’aplica-
ció de la normativa dels Reglaments Comunitaris 883/2004 i 987/2009. El seu cost 
era compensat per mitjà de fons de cohesió.

A partir de desembre de 2021, aquests expedients s’estan derivant a centres de l’Es-
tat espanyol, fins que es disposi de centres públics que implantin aquest tipus de tracta-
ment de protons. Actualment, el seu cost l’assumeix el CatSalut. L’any 2021 el nombre 
de sol·licituds total va ser de 31.

Així mateix, totes aquestes derivacions s’han fet sempre en observança de la 
normativa corresponent, i és que les prestacions estan regulades per l’article 7 de 
la Llei 16/2013, de 28 de maig i en el Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, 
així com pels principis de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, i els Reglaments Comuni-
taris 1408/1971 i 574/1972.

El sistema d’informació del Fons de Cohesió (SIFCO), permet autoritzar les pe-
ticions d’assistència enregistrades entre diferents comunitats autònomes segons indi-
ca el Reial decret 1207/2006, el qual regula la gestió del Fons de cohesió sanitària. 
D’aquesta forma, es garanteix la igualtat d’accés als serveis d’assistència sanitària 
públics de tot el territori espanyol.

L’assistència sanitària a què es refereix aquest Reial decret és la que preveu el 
catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut que defineix la Llei 16/2003, 
de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut. Aquestes presta-
cions s’han de fer efectives d’acord amb el Reial decret 1030/2006, de 15 de setem-
bre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut 
i el procediment per a la seva actualització. Tot el procés de derivació i prestació 
de l’assistència serà registrat i validat mitjançant al SIFCO. El Ministeri de Sanitat 
determina la liquidació anual y la compensació econòmica d’aquesta l’activitat rea-
litzada per a cada comunitat autònoma.



BOPC 379
12 de setembre de 2022

4.50.02. Compliment de mocions 125 

En referència a la Central de Balanços, aquesta és un instrument tècnic que per-
met conèixer l’evolució en el temps de la informació econòmica i financera dels 
hospitals i centres de la xarxa sanitària d’utilització pública de Catalunya. L’òrgan 
de direcció de la Central de Balanços és una Comissió Tècnica constituïda per re-
presentants de les associacions de centres més representatives de la xarxa sanitària 
pública i pel CatSalut. L’estructura tècnica de suport l’aporta el CatSalut.

Els centres aporten els seus comptes anuals a la Central de Balanços, que pro-
cessa la informació rebuda i genera uns informes individualitzats per a cada centre, 
amb l’objectiu que es pugui comparar la situació economicofinancera entre grups 
de centres similars que operen a la xarxa. Aquests informes individualitzats són 
d’utilització exclusiva de cada centre. La Central de Balanços també elabora infor-
mes agregats de tota la xarxa, que permeten analitzar l’evolució global del sector. 
Aquests informes serveixen per avaluar la sostenibilitat financera i econòmica, l’efi-
ciència dels centres i el grau d’utilització dels recursos econòmics per nivells assis-
tencials.

La Central de Balanços publica els seus informes al web del CatSalut (https://
catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/informacio-economica/central-balancos/). 
Aquests informes que es publiquen recullen la informació agregada per línies de 
serveis dels sanitaris del SISCAT que presenten els seus comptes anuals a la Cen-
tral de Balanços. Aquesta és la informació es genera a partir dels comptes anuals 
dels centres i, en conseqüència, recull la informació de la comptabilitat dels centres 
sanitaris.

D’altra banda, els informes que publica la Central de Resultats, amb indicadors 
de tot tipus, inclosos els econòmics, recull nominativament per a cada centre els va-
lors dels indicadors econòmics més significatius de la Central de Balanços. (http://
observatorisalut.gencat.cat/ca/central_de_resultats/informes_cdr/dades_actuals/).

A més a més, al web del CatSalut es publica la relació d’enllaços amb la infor-
mació econòmica dels centres sanitaris adscrits al CatSalut (https://catsalut.gencat.
cat/ca/coneix-catsalut/transparencia/economia-finances/informacio-economica-en-
titats-sector-public-adscrites-catsalut/).

Val a dir que les xifres de la concertació del CatSalut amb els centres, que iden-
tifica els ingressos en concepte de prestació de serveis sanitaris per compte del Cat-
Salut en origen de manera més desagregada que en la informació de la Central de 
Balanços també es troba disponible al Registre de convenis i contractes, que recull 
tots els convenis i contractes de prestació de serveis sanitaris que el CatSalut esta-
bleix amb els proveïdors, així com els contractes que realitzen les entitats proveïdo-
res (https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/convenis-contractes/registre-con-
venis-contractes/). En conseqüència, la informació dels ingressos que els centres 
sanitaris tenen provinents del CatSalut es troba en aquest registre.

Altrament, el Departament de Salut ha iniciat els treballs de desplegament de la 
Llei 12/2020, del 13 d’octubre, de l’atenció pública de la salut bucodental. En aquest 
sentit, en la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2022 es va pactar una partida de 50,5 milions d’euros per iniciar el 
desplegament de la Llei, havent-se prioritzat la creació de l’Oficina de Salut Buco-
dental i la seva Comissió Assessora així com els treballs per a l’ampliació de la car-
tera de serveis en alguns dels col·lectius pervistos a la Llei. Referent a l’Oficina de 
Salut Bucodental i la seva Comissió Assessora es preveu la seva creació propera-
ment, un cop finalitzi la tramitació administrativa del reglament de creació.

En darrer lloc però no menys important, el Departament de Salut és el Departa-
ment que rep més recursos del Pressupost de l’any 2022, fins a un total de 11.244 M€.  
És cert que la pandèmia va tensionar un sistema de Salut que va saber estar a l’alça-
da però que necessita més recursos per a poder garantir el millor servei, de forma 
integral i equitativa en l’accés, i adaptar-se així a les noves necessitats. El sistema de 
Salut necessita doncs més recursos, tant a nivell pressupostari, com financer i tam-

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcatsalut.gencat.cat%2Fca%2Fconeix-catsalut%2Finformacio-economica%2Fcentral-balancos%2F&data=04%7C01%7Csanti.valderrabano%40gencat.cat%7Cdc48d6192bb9472f820108d9a542d270%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637722528673302321%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EGW%2BTTjGyyY%2FQja968WWjrc%2B%2Bx%2B5AxUVhA%2FLvMq5eyU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcatsalut.gencat.cat%2Fca%2Fconeix-catsalut%2Finformacio-economica%2Fcentral-balancos%2F&data=04%7C01%7Csanti.valderrabano%40gencat.cat%7Cdc48d6192bb9472f820108d9a542d270%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637722528673302321%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EGW%2BTTjGyyY%2FQja968WWjrc%2B%2Bx%2B5AxUVhA%2FLvMq5eyU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fobservatorisalut.gencat.cat%2Fca%2Fcentral_de_resultats%2Finformes_cdr%2Fdades_actuals%2F&data=04%7C01%7Csanti.valderrabano%40gencat.cat%7Cdc48d6192bb9472f820108d9a542d270%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637722528673312287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=d355TXKFiebcUf%2F598CrY8SmfoJ%2FvciAP4D4FxblSkY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fobservatorisalut.gencat.cat%2Fca%2Fcentral_de_resultats%2Finformes_cdr%2Fdades_actuals%2F&data=04%7C01%7Csanti.valderrabano%40gencat.cat%7Cdc48d6192bb9472f820108d9a542d270%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637722528673312287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=d355TXKFiebcUf%2F598CrY8SmfoJ%2FvciAP4D4FxblSkY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcatsalut.gencat.cat%2Fca%2Fconeix-catsalut%2Ftransparencia%2Feconomia-finances%2Finformacio-economica-entitats-sector-public-adscrites-catsalut%2F&data=04%7C01%7Csanti.valderrabano%40gencat.cat%7Cdc48d6192bb9472f820108d9a542d270%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637722528673312287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=O3tQtvHsom3TN5fo63B1mz5wSHBQ%2BJGal15rfaRWVM4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcatsalut.gencat.cat%2Fca%2Fconeix-catsalut%2Ftransparencia%2Feconomia-finances%2Finformacio-economica-entitats-sector-public-adscrites-catsalut%2F&data=04%7C01%7Csanti.valderrabano%40gencat.cat%7Cdc48d6192bb9472f820108d9a542d270%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637722528673312287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=O3tQtvHsom3TN5fo63B1mz5wSHBQ%2BJGal15rfaRWVM4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcatsalut.gencat.cat%2Fca%2Fconeix-catsalut%2Ftransparencia%2Feconomia-finances%2Finformacio-economica-entitats-sector-public-adscrites-catsalut%2F&data=04%7C01%7Csanti.valderrabano%40gencat.cat%7Cdc48d6192bb9472f820108d9a542d270%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637722528673312287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=O3tQtvHsom3TN5fo63B1mz5wSHBQ%2BJGal15rfaRWVM4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcatsalut.gencat.cat%2Fca%2Fconeix-catsalut%2Fconvenis-contractes%2Fregistre-convenis-contractes%2F&data=04%7C01%7Csanti.valderrabano%40gencat.cat%7Cdc48d6192bb9472f820108d9a542d270%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637722528673322231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pyvVcVzrZ%2FoyPtKEqQifMLlb56ko5xaiW6t8sX5s2oc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcatsalut.gencat.cat%2Fca%2Fconeix-catsalut%2Fconvenis-contractes%2Fregistre-convenis-contractes%2F&data=04%7C01%7Csanti.valderrabano%40gencat.cat%7Cdc48d6192bb9472f820108d9a542d270%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637722528673322231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pyvVcVzrZ%2FoyPtKEqQifMLlb56ko5xaiW6t8sX5s2oc%3D&reserved=0
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bé de recursos humans. Per això 1 de cada 3 euros del pressupost 2022 es destinen 
al Departament de Salut, (amb una càpita a partir del pressupost de 1.461 euros per 
persona) en concret el 29% dels nous recursos disponibles respecte el darrer pressu-
post, es tracta de 1456M€ més que el darrer pressupost. D’aquesta manera es podrà 
treballar per posar al dia el sistema de salut que, ha patit molt durant la pandèmia, 
però que també ha de fer front a reptes futurs com els canvis demogràfics, l’augment 
de l’esperança de vida, o la dotació de millors eines per a les persones professionals.

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 70873 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 68/XIV, sobre l’activitat ramadera 
i els efectes nocius de les macrogranges (tram. 390-00068/13), us informo del se-
güent:

En relació amb l’apartat a), el Codi Civil Català, en el seu llibre sisè, estableix les 
competències de cadascuna de les parts en els contractes d’integració, l’integrador 
i l’integrat, en aspectes com la gestió ambiental. No obstant això, la normativa san-
cionadora no permet aplicar de forma àgil les sancions previstes, atès que la figura 
responsable s’identifica en el titular de l’explotació.

Per tal que es pugui sancionar a l’integrador, sempre que en correspongui alguna 
sanció, ha d’haver-hi un règim sancionador establert per llei que així ho determini. 
Si no és així, llavors s’ha de mirar cas per cas qui té la obligació legal sobre allò que 
és objecte de sanció. Si aquesta obligació la incompleix l’integrador, llavors sí que 
es pot sancionar a aquest. Això no obstant, és necessari que aquesta figura hagi in-
complert una norma de dret administratiu i, així mateix, que aquest incompliment 
estigui tipificat com a infracció administrativa.

Davant d’això, s’entén que seria convenient modificar les normatives sancionado-
res per poder sancionar, si s’escau i quan procedeixi, també a l’integrador.

Ara bé, aquesta modificació és d’una complexitat considerable, motiu pel qual 
és inassolible que en sis mesos hi hagi cap proposta en ferm que pugui ser debatu-
da. La voluntat del Govern és que en un futur es pugui portar a terme la proposta.

Pel que fa a l’apartat b), en aquests moments la Direcció general d’Agricultura i 
Ramaderia ja té enllestida la modificació del nou Decret d’ordenació de les explota-
cions ramaderes, on s’estableix un llindar de creixement per a determinades espè-
cies que es crien de manera més intensiva (porcí, avicultura i boví).

Aquesta proposta normativa ja es va passar a l’octubre de 2021 a consulta de les 
Taules Sectorials Agràries afectades. Conseqüentment s’han analitzat les observa-
cions rebudes i ja s’ha procedit a enllestir les diferents memòries pertinents.

Barcelona, 29 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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Control del compliment de la Moció 75/XIV, sobre la planificació 
del curs escolar 2022-2023
390-00075/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 70202 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 75/XIV, sobre la planificació del 
curs escolar 2022-2023 (tram. 390-00075/13), us informo del següent:

En primer lloc, en relació al foment de la formació permanent del professorat 
establert a l’apartat a), s’informa que el pressupost pel 2022 permet desplegar el 
Pla de formació docent per reforçar el perfil competencial del professorat. La for-
mació dels docents és essencial i imprescindible per aconseguir l’èxit de l’alumnat, 
la reducció de l’abandonament escolar prematur i l’aprenentatge al llarg de la vida. 
Per això el Departament d’Educació aposta clarament per tal d’aconseguir una més  
i millor formació pel professorat.

En aquest sentit, el Departament d’Educació ofereix 12.000 activitats de forma-
ció repartides en 250.000 hores i amb una inversió de 6,8 milions d’euros (un in-
crement de 4,5 milions d’euros respecte el pressupost destinat el curs 2019-2020).

En relació al compliment de l’apartat b), sobre l’ampliació de places de formació 
professional, s’informa que la planificació de l’oferta de formació professional per 
al curs 2022-2023 s’ha fet d’acord a criteris i variables relacionades amb indicadors 
històrics de demografia i interessos de les persones equilibrant l’oferta amb les ne-
cessitats territorials i de les empreses. La planificació s’ha basat en l’augment demo-
gràfic i expectatives personals, en la detecció del target amb necessitats de retorn al 
sistema per requalificació, acreditació o reconeixement; en les necessitats del sector 
productiu i; en les necessitats territorials (basades en els sistemes de transport i co-
municació o altres).

Pel curs 2022-2023 s’ha consolidat l’oferta que ja es va augmentar l’any passat 
per aquest curs 2021-2022, tant en la fase ordinària com en la extraordinària, ofer-
tant 413.373 places, que suposen un 34% més que l’any passat. L’oferta de places 
de cicles de grau mitjà és un 9% superior a la del curs passat i a grau superior, l’in-
crement respecte el curs passat representa més del 4%. La planificació considera un 
augment de l’oferta de grups de PFI, GB, GM, GS i CE.

Aquesta nova oferta integrada de formació professional va ser presentada pel 
Govern el passat 11 d’abril de 2022, a través dels consellers d’Educació i d’Empresa 
i Treball:

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

A banda, la Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s’aproven 
les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educa-
ció de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts 
amb fons públics, per al curs 2022-2023, defineix dos processos de preinscripció 
diferents i un segon període d’admissió: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/
PDF/8615/1892833.pdf

D’una banda, el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, en el que 
poden participar:

a) L’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el 4t curs 
de l’ESO o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent 
a 4t d’ESO; 

https://govern.cat/govern/docs/2022/04/11/14/19/f76943d3-7c03-4203-9a0f-3dde22a85b76.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2022/04/11/14/19/f76943d3-7c03-4203-9a0f-3dde22a85b76.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8615/1892833.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8615/1892833.pdf
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b) L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial 
(PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica;

c) L’alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l’accés als cicles 
de grau mitjà, ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requi-
sits d’accés i que durant l’any de presentació de la sol·licitud fa, com a màxim, 18 
anys.

Per a aquest procés només es pot demanar places per al primer curs.
D’altra banda, en el procés per a la resta de l’alumnat poden participar:
a) L’alumnat que ha obtingut el títol de l’ESO anteriorment a l’any en què es 

presenta la sol·licitud o que està cursant el 4t curs de l’ESO, però no ha participat 
en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o no ha estat admès en 
aquesta convocatòria; 

b) L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial 
(PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic que no ha participat en el procés per a 
alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en aquest convocatòria; 

c) L’alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l’accés als cicles 
de grau mitjà, ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requi-
sits d’accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys o que fan els 18 anys 
durant l’any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció que no han participat 
en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o que no hi han estat 
admesos.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, excepte 
l’alumnat que ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolaritza-
ció però no ha estat admès, que també pot presentar una sol·licitud en el procés per 
a la resta de l’alumnat. En la sol·licitud s’hi poden indicar peticions d’admissió en di-
versos centres, cicles i torns, sempre ordenades per ordre de preferència. La presen-
tació de més d’una sol·licitud, excepte en els casos que es prevegin específicament, 
comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Sobre l’establert a la lletra c) sobre l’Institut Obert de Catalunya (IOC), s’informa 
que des del Departament d’Educació s’han promogut mesures i millores per tal que 
l’alumnat disposi de l’atenció educativa adient i de les infraestructures adequades 
per a una correcta formació i avaluació.

Pel que fa a l’atenció educativa, l’IOC disposa de la plantilla de professorat ade-
quada a les necessitats del centre i dels ensenyaments que imparteix. El mateix IOC 
ajusta la plantilla amb la contractació de professorat col·laborador de les àrees que 
es necessitin i que presten serveis en centres eductius públics. Aquest professorat 
incrementat és coordinat pels docents de l’IOC que duen tasques de supervisió i co-
ordinació docents.

Pel que fa a infraestructures, s’ha fet una migració del Campus i de la Secretaria 
de l’IOC al cloud d’Amazon, la qual cosa permet suportar moltes més connexions  
i més càrrega de transaccions.

D’altra banda, aquest aspecte permet dimensionar les necessitats de servei ajus-
tant-les a la demanda de connexió dels usuaris. Això ha permès que es puguin 
desenvolupar sense cap dificultat les proves telemàtiques del segon semestre del 
batxillerat i les proves d’avaluació final del mes de juny per als cicles formatius.

També es duen a terme accions de seguiment amb els proveïdors de serveis in-
formàtics per l’adequació de la plataforma a les necessitats i preveure’n el rendiment 
en condicions d’estrès.

Pel que fa a l’increment d’inversió en obres i millores dels centres educatius del 
punt d), s’informa que actualment el Departament d’Educació està desenvolupant el 
Pla Director d’infraestructures (2021-2028):

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-director-in-
fraestructures-educatives/

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-director-infraestructures-educatives/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-director-infraestructures-educatives/
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Entre els anys 2000 a 2008, el Departament d’Educació va fer un total de 450 
actuacions constructives, entre edificis nous, grans ampliacions i grans adequacions. 
I, davant del fet que no s’havien cobert totes les necessitats per a escolaritzar un 
nombre creixent d’alumnes, del 2008 al 2011 es va desplegar el Pla Quadriennal de 
Construccions que preveia la incorporació de 450 actuacions.

El 2021 el parc d’edificis escolar el formaven 2.525 centres de períodes històrics 
molt diferents i que responen a tecnologies constructives diverses, i 95 centres ubi-
cats íntegrament en espais provisionals.

L’actual Pla Director d’infraestructures es desplega en dos grans eixos, dels que 
podeu consultar els objectius, criteris de priorització i indicadors:

– EIX 1: Construccions per donar resposta a les necessitats de l’escolarització 
obligatòria i/o universal (pàg. 8); 

– EIX 2: Rehabilitacions i reformes d’infraestructures escolars (pag. 16).
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/linies-estrategiques/

pla-director-infraestructures-educatives/infraestructures-educatives.pdf
Al portal web del Departament d’Educació es destina un espai a les infraestruc-

tures educatives, on es pot consultar i descarregar el llistat d’infraestructures edu-
catives així com la previsió de construccions fins al 2025: https://educacio.gencat.
cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/infraestructures-educatives/

El Departament d’Educació també disposa dels documents Nous aprenentatges, 
nous espais i el Protocol d’actuació per a la construcció de nous centres educatius 
que permeten acompanyar els equips transdisciplinaris que dissenyaran i transfor-
maran els espais educatius, especialment pel que fa a l’assoliment de l’objectiu que 
els centres educatius tinguin una arquitectura versàtil i polivalent que basteixi en-
torns d’aprenentatge per contribuir a la millora de l’educació:

– https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/mo-
nografies/nous-aprenentatges-nous-espais/nous-aprenentatges-nous-espais.pdf

– https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/
protocol-actuacio-construccio-centres/

Sobre el recollit al punt e) sobre el compliment de la Resolució 210/XIV del Par-
lament de Catalunya, sobre l’impuls i la millora del sistema de formació professio-
nal, s’informa que podeu consultar-ne l’informe de compliment al BOPC 344 de 
28 de juny de 2022: https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf#pa-
ge=44.

En relació a l’oferta de places públiques d’escola bressol de la lletra f), s’informa 
que el Ministeri d’Educació i Formació Professional ha tramitat entre d’altres, un 
Programa d’impuls d’escolarització en el primer cicle d’Educació Infantil finançat a 
càrrec del «Mecanisme de Recuperació i Resiliència» (MRR).

L’objectiu d’aquest Programa és la creació de places noves del primer cicle d’edu-
cació infantil de titularitat pública (prioritàriament d’1 i 2 anys), prioritzant accés 
de l’alumnat en zones amb major incidència de risc de pobresa o exclusió social  
i l’extensió a les zones rurals.

Aquest finançament permetrà donar cobertura a les despeses en infraestructures 
(reformes, rehabilitació o nova construcció), en equipaments i despeses de funcio-
nament tant de titularitat de l’administració autonòmica com local.

Per a l’any 2022 s’ha previst la convocatòria d’ajuts per a l’execució d’aquest Pro-
grama del qual podran beneficiar-se els ens locals.

En setè lloc, en relació a l’establert a la lletra g) sobre els centres de màxima i alta 
complexitat, s’informa que el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ja 
disposa de l’actualització de l’estudi de classificació dels centres educatius segons llur 
complexitat amb dades dels anys 2020-2021. En aquest sentit, es calculen els recur-
sos que corresponen els centres educatius on es té en compte el grau de complexitat 
de cadascun d’ells a partir de la catalogació en base a aquest estudi de complexitat.

https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/linies-estrategiques/pla-director-infraestructures-educatives/infraestructures-educatives.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/linies-estrategiques/pla-director-infraestructures-educatives/infraestructures-educatives.pdf
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/infraestructures-educatives/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/infraestructures-educatives/
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/nous-aprenentatges-nous-espais/nous-aprenentatges-nous-espais.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/nous-aprenentatges-nous-espais/nous-aprenentatges-nous-espais.pdf
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/protocol-actuacio-construccio-centres/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/protocol-actuacio-construccio-centres/
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf#page=44
https://www.parlament.cat/document/bopc/279216793.pdf#page=44
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En vuitè lloc, en relació a l’establert a la lletra h) sobre els recursos per l’alum-
nat amb necessitats específiques de suport educatiu, s’informa que des de l’inici del 
desplegament del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alum-
nat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu es va establir, a partir dels objectius 
de la memòria d’avaluació de l’impacte del mateix Decret, un procediment amb els 
territoris per tal de poder fer les assignacions de professionals i recursos en funció 
de l’anàlisi i el coneixement de les necessitats i prioritats que tenen cada servei ter-
ritorial i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Després dels 4 anys del desplegament del Decret, per seguir donant resposta a les 
necessitats reals del sistema educatiu, aquest curs 2021-2022 també s’han incremen-
tat els professionals i s’han reforçat els centres educatius amb els recursos necessaris 
per garantir la inclusió de tot l’alumnat.

Aquest curs s’ha prorrogat el Programa temporal de mesures extraordinàries del 
curs passat en el marc de la pandèmia per la Covid-19.

A més a més, el Govern ha aprovat la pròrroga del contracte del servei de moni-
toratge per donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials associa-
des a l’autonomia i a la regulació de la conducta, escolaritzats en centres educatius 
dependents del Departament d’Educació, per al curs 2021-2022, amb una ampliació 
de la dotació pressupostària per disposar de més professionals als centres educatius.

De cara al curs vinent, el pressupost pel 2022 permet incrementar la partida per 
al personal d’atenció educativa (personal PAS) en 266 milions –el que són 8,7 mi-
lions més i 93 noves dotacions en referència al pressupost 2020–.

En relació a l’establert sobre les ràtios a la lletra i), s’informa que els centres pri-
vats disposen d’una autorització d’obertura i funcionament que determina la seva 
capacitat, tenint en compte el nombre màxim d’alumnes per unitat escolar i el nom-
bre total d’unitats autoritzades en funció de les instal·lacions i condicions materials 
que estableix el Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els 
requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle de 
l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària. En els articles 7, 11 
i 16 del citat Reial decret es determina la relació d’alumnes per unitat que està en 
funció de les superfícies dels centres i dels metres quadrats de les aules:

– un mínim d’1,5 metres quadrats per lloc escolar per les aules d’educació pri-
mària, secundària i batxillerat;

– un mínim de 2 metres quadrats per lloc escolar per les aules d’educació infantil.
L’article 31 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, relacio-

na el concepte d’unitat o grup concertats a les unitats o grups autoritzats segons els 
requisits establerts actualment pel Reial decret 132/2010.

L’article 48 i els apartats 1 i 2 de l’article 87 de la Llei orgànica 3/2020, de 29 
de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’edu-
cació, determinen clarament que s’ha de garantir una adequada i equilibrada esco-
larització de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, i que la reserva 
d’una part de les places dels centres públics i de les autoritzades als centres privats 
concertats fins al final del període de preinscripció i matrícules, és una opció que es 
regula en el Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educati-
va i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya.

Segons la normativa esmentada, correspondria una llei orgànica per reduir l’ofer-
ta de places per sota de les places autoritzades en els centres privats concertats, 
doncs ara per ara la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació només preveu 
una reserva d’una part de les places per garantir una escolarització equilibrada de 
l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

Sobre l’establert a la lletra j) sobre la recuperació progressiva del servei de men-
jador, s’informa que per tal de fer possible la recuperació del servei de menjador als 
centres de secundària i l’atenció als alumnes tributaris de rebre ajuts, el Departa-
ment d’Educació ha dut a terme diverses actuacions.
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La primera d’elles ha estat la realització d’un informe tècnic sobre l’impacte de 
la reforma horària en l’àmbit educatiu, analitzant la implementació d’àpats escolars 
en horari saludable. Aquest informe conté:

– Fonament i exposició dels impactes esperables d’una reforma horària i de la in-
troducció d’un àpat en franja saludable a l’ESO, comparant els beneficis amb la jor-
nada compactada;

– Recull expositiu d’experiències d’èxit de reforma horària i menjador escolar;
– Proposta de models alternatius possibles i recomanació de passos per a la seva 

implementació.
La segona actuació ha estat un estudi de viabilitat de diverses propostes organit-

zatives que permetin oferir el servei de menjador a l’alumnat socioeconòmicament 
vulnerable amb l’objectiu que l’alumne/a que hagi rebut un ajut de menjador a pri-
mària no el deixi de tenir pel sol fet de canviar de centre.

L’estudi analitza diverses mesures a implementar a cada centre, de forma realista 
i possibilista a fi que es puguin incorporar al més aviat possible, preveient no només 
la reobertura del servei en els centres on sigui possible, sinó d’altres mesures com la 
possibilitat d’utilitzar el servei d’altres centres educatius propers.

La primera fase d’aquest estudi consisteix en la recollida de totes les dades ne-
cessàries per tenir informació completa i actualitzada de la realitat del servei de 
menjador als més de 2.000 centres de Catalunya on s’imparteixen ensenyaments 
obligatoris, que ha finalitzat el mes d’abril i en què actualment s’estan explotant les 
dades.

En referència a l’establert a la lletra k) en relació a l’avançament de l’horari de 
menjador, s’informa que l’organització i la distribució del temps escolar han de vet-
llar per la coherència de l’acció educativa i han d’estar orientades a la millora dels 
resultats educatius. Aquestes decisions formen part del projecte educatiu i es prenen 
d’acord amb el marc normatiu. El marc horari de l’activitat educativa del centre ha 
de ser estable, per la seva rellevància en aspectes tan cabdals com la salut de l’alum-
nat i la conciliació.

L’actual marc normatiu ja està orientat a tal efecte i pel que fa a l’organització del 
temps escolar als centres educatius és d’aplicació la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació i les ordres que despleguen anualment l’horari i el calendari escolar. La 
Llei 12/2009 fixa a l’article 54 el calendari escolar i la jornada escolar amb caràcter 
general en els diferents ensenyaments.

El Consell Escolar de Catalunya va aprovar el Document 2/2020, de 28 d’abril de 
2020, anomenat el «El Temps a l’Educació», on es contemplen recomanacions sobre 
la reforma horària per tal d’aplicar el concepte d’horari saludable. Aquest document 
recull els temps d’activitat, d’àpats i de descans en termes saludables i introdueix el 
concepte del temps de migdia com a temps educatiu:

https://projectes.xtec.cat/consescat/wp-content/uploads/usu694/2020/04/
Temps-a-l%E2%80%99educaci%C3%B3_web.pdf

És un objectiu per al 2025 l’acomodació de la jornada escolar. Concretament, el 
Pacte Nacional per a la Reforma Horària es fixa els objectius següents per al 2025:

– Protecció de la franja horària de 8 a 16 hores com a horari lectiu en els ense-
nyaments universal i obligatori del Servei d’Educació de Catalunya.

– Acomodació de la jornada escolar, especialment del temps destinat a l’àpat del 
migdia, a la franja horària més saludable possible en els ensenyaments universal  
i obligatori del Servei d’Educació de Catalunya.

– Avançament dels horaris de l’activitat extraescolar, amb l’objectiu de respectar 
el temps de convivència familiar de tarda i vespre, així com el temps de descans, 
respectant en tot moment l’horari lectiu del Servei d’Educació de Catalunya.

Sobre l’establert a la lletra l) en relació al consens amb la comunitat educativa 
sobre els canvis escolars, s’informa que el Departament d’Educació està obert al 
diàleg amb la comunitat educativa, per a qualsevol qüestió, en el marc dels canals 

https://projectes.xtec.cat/consescat/wp-content/uploads/usu694/2020/04/Temps-a-l%E2%80%99educaci%C3%B3_web.pdf
https://projectes.xtec.cat/consescat/wp-content/uploads/usu694/2020/04/Temps-a-l%E2%80%99educaci%C3%B3_web.pdf
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establerts. Així doncs, en el marc de la Taula Sectorial d’Educació, s’informa que el 
passat 17 de febrer es va convocar la mesa sectorial per abordar els canvis del calen-
dari escolar i els representants sindicals no van assistir a la reunió. Des de llavors, 
no han assistit a les convocatòries posteriors de les meses sectorials de negociació 
del Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya.

Paral·lelament, el conseller d’Educació es reuneix periòdicament amb represen-
tants de les direccions dels centres escolars.

En relació a la revisió dels suports educatius dels centres de màxima i alta com-
plexitat del punt g), s’informa que d’acord al que estableix la Resolució per la qual 
es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de 
professorat de les escoles per al curs 2022-2023 i de supressió o transformació dels 
llocs de treball docents així com a la Resolució per la qual es fixen els criteris gene-
rals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat dels instituts 
per al curs 2022-2023 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents, 
es calculen els recursos que corresponen els centres educatius on es té en compte el 
grau de complexitat de cadascun d’ells a partir de la catalogació en base a l’estudi de 
complexitat del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Per últim, en relació a la solució per als docents i famílies de l’Acadèmia Cultura 
del punt m), s’informa que la modificació del Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, del 
procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Genera-
litat permetrà integrar l’Acadèmia Cultura en uns espais alternatius als que fins ara 
estava funcionant el centre.

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

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. 70136 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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

 Catalunya i per tal de donar compliment a la Moció 86/XIV del Parlament de Ca-
talunya, sobre les places residencials i de centres de dia (número de tramitació 390-
00086/13), us informo del següent:

Pel que fa al punt f) la negociació de la pujada del 3% d’aquest 2022 es dedica a 
la millora salarial dels treballadors i treballadores com a forma d’enfortir el sector. 
La qüestió d’augment de ratis de nivell mitjà i alt de dependència, quant a les hores 
de determinats professionals tècnics (fisioterapeuta, treballador social, psicòleg, te-
rapeuta ocupacional i educador social) es treballarà en els propers augments de tari-
fes, un cop es valori el cost econòmic que comportaria aquesta actuació.

Pel que fa al punt g), sobre la gestió per part del sistema públic de salut de l’as-
sistència mèdica als centres residencials, us informo que els canvis socioculturals, 
demogràfics i econòmics han modificat el perfil de les persones grans que viuen 
als centres residencials, que presenten un grau més elevat de dependència i un per-
fil clínic més complex en comparació amb les que viuen al seu domicili. Tenint en 
compte aquest perfil i necessitats de les persones que viuen en residències de gent 
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gran (RGG), és especialment important oferir-los un atenció integral i integrada que 
abasta tot el sistema de salut.

Els darrers anys el Departament de Salut i el Departament de Drets Socials han 
treballat plegats per fer evolucionar el model d’atenció a la salut de les persones que 
viuen en residències de gent gran (RGG) i garantir la millora contínua dels serveis. 
La greu pandèmia de Covid-19 soferta els anys 2020 i 2021 ha posat de manifest la 
necessitat de reforçar el model d’atenció a la salut d’aquestes persones per part del 
conjunt del sistema sanitari, del qual l’atenció primària i comunitària (APiC) n’és 
l’eix vertebrador. Durant aquest període, els professionals dels equips d’atenció pri-
mària (EAP) van treballar de forma coordinada amb els professionals dels serveis 
sanitaris propis de les RGG, amb els equips de salut pública (SP), amb els serveis de 
vigilància epidemiològica (SVE), amb les estructures territorials del CatSalut i del 
Departament de Drets Socials, i amb els serveis hospitalaris. Fruit d’aquesta coor-
dinació es va desplegar una intervenció sanitària multidimensional imprescindible 
per a ajudar a pal·liar les greus conseqüències de la infecció per aquestes persones.

A partir de l’experiència de la pandèmia i de les lliçons apreses, els sectors im-
plicats han consensuat la necessitat que el sistema sanitari actualitzi i incrementi la 
seva participació en l’atenció a la salut de les persones que viuen en Residència de 
gent gran.

En aquest context, una de les mesures aprovades en el Pla de govern per a la XIV 
legislatura és Integrar l’atenció sanitària de les persones que viuen en residències als 
equips d’atenció primària, per la qual cosa s’ha consensuat un Pla de desplegament 
de l’atenció sanitària a les persones que viuen a residències de gent gran per part de 
l’APiC es començarà a desplegar en el territori en el decurs del mes de juliol.

Aquest pla de desplegament recull les funcions i activitats que els EAP han de 
dur a terme a les RGG i les relacions funcionals que han d’establir amb els diversos 
actors dels serveis socials i sanitaris per garantir una atenció completa i integrada. 
També detalla els recursos necessaris per oferir aquesta atenció amb equitat, quali-
tat i seguretat incorporant un sistema de governança de seguiment del pla i la moni-
torització de la implementació d’acord amb els indicadors consensuats, vetllant per 
l’harmonització territorial i l’adaptació de la cartera de serveis sanitaris a les parti-
cularitats de cada centre, EAP i territori.

La incorporació l’any 2020 de metges i infermeres als EAP per a l’atenció a les 
persones que viuen a RGG és el punt de partida del desplegament del nou model 
d’atenció sanitària a RGG. El cronograma d’assignació dels recursos per a la im-
plementació del nou model estableix dos criteris de priorització: d’una banda, les 
necessitats de cobertura assistencial de les persones que viuen a RGG, i de l’altra, 
les incidències esdevingudes detectades, valorades pel territori, que en justifiquen 
la priorització.

L’atenció integrada a les persones que viuen a les RGG implica la relació de 
l’APIC amb múltiples agents i cal tenir en compte els següents aspectes:

– El treball col·laboratiu dels professionals de l’EAP amb els professionals de 
RGG, amb vistes de generar dinàmiques de treball en equip.

– El treball col·laboratiu amb altres agents del sistema sanitari. Les RGG han de 
comptar amb un mapa de serveis on aquests agents estiguin inclosos, i on s’establei-
xin a escala territorial els mecanismes de relació adients per garantir una atenció 
continuada i completa a les necessitats de les persones que viuen a RGG.

– Una resposta continuada les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, de for-
ma anàloga a les persones que viuen a domicili.

Respecte del punt h) sobre la necessitat d’elaborar en el termini de quatre mesos 
un estudi sobre la situació infraestructural de tots els centres residencials i, poste-
riorment, un pla d’inversió que n’actualitzi i millori les condicions i la qualitat, el 
Departament de Drets Socials té previst realitzar un conjunt d’actuacions per a la 
remodelació de centres propis a través dels Fons Next Generation. Ja tenim una pre-
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visió d’actuacions de remodelació en Residències de Gent Gran i Residències Ge-
rontològiques Privades que es duran a terme durant els exercicis 2023-2025 gràcies 
als fons Next Generation-MRR (Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia). 
Així mateix, s’han iniciat les visites de seguiment dels centres de gestió delegada, 
amb un pla de visites, i s’està processant la informació recollida per emetre aquest 
estudi.

Pel que fa al punt i), sobre habilitar un canal de comunicació directa entre els 
familiars i usuaris i l’Administració per a informar de les possibles vulneracions de 
drets als centres residencials, la normativa actual requereix que als centres hi hagi 
un taulell d’anuncis on hi consti un avís sobre la disponibilitat de fulls de reclama-
ció i sobre la possibilitat de reclamar directament davant el Departament competent. 
Aquesta és una de les comprovacions que es realitzen en totes les visites d’ofici a 
centres residencials per part del personal inspector.

La comunicació entre el Servei d’Inspecció i Registre i les famílies, de forma 
general, es basa en la presentació de queixes o denúncies per diferents mitjans: al 
web del Departament es pot tramitar electrònicament una sol·licitud de queixa; tra-
mitació electrònica per mitjà d’altres sol·licituds genèriques de la Generalitat; escrits 
enviats per correu electrònic a les bústies genèriques del Departament, o mitjançant 
altres vies externes al Servei d’Inspecció i Registre o al Departament (per exemple, 
Síndic de Greuges, altres Departaments de la Generalitat, fiscalies o requeriments 
judicials, etc.).

Així mateix, el personal inspector de guàrdia en horari de torn de matí que rep 
trucades d’entitats i familiars per consultes, assessorament o queixes.

Sens perjudici d’aquestes informacions, el Departament de Drets Socials conti-
nua treballant per optimitzar els serveis de comunicació directa entre els familiars 
i usuaris i per donar resposta a les necessitats de persones usuàries, familiars i per-
sonal treballador.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Moció 90/XIV, sobre el retorn 
de les centrals hidroelèctriques al sistema públic
390-00090/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 70754 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 90/XIV, sobre el retorn de les 
centrals hidroelèctriques al sistema públic (tram. 390-00090/13), us informo del 
següent:

En relació amb l’apartat b), la possibilitat de gestió pública de les centrals hidro-
elèctriques una vegada acabada la concessió requereix d’una anàlisi jurídica, tant 
pel que fa la gestió per part de l’administració hidràulica, com per l’afectació que 
puguin tenir sobre els municipis. A més, com a Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
només es pot fer referència a les centrals que operen a les conques internes ja que, 
les que ho fan a les conques compartides, són competència de la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre (CHE).

Això no obstant i en l’àmbit de les conques internes, l’ACA disposa del llistat de 
les centrals hidroelèctriques, amb les corresponents dates de caducitat de les con-
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cessions. Així mateix, ha iniciat una assistència tècnica per analitzar en profunditat 
tota la documentació històrica dels expedients concessionals de les centrals hidro-
elèctriques.

Addicionalment cal recordar que l’ACA ja ha iniciat tres expedients d’extinció de 
concessions hidroelèctriques que estan operatives.

En primer lloc està en procés l’extinció de la Central de Can Trinxet, al terme 
municipal de Sant Quirze de Besora i titularitat d’Edificios Ben, SA. Aquesta con-
cessió finalitza el 30 de juliol de 2024. Ja s’ha comunicat l’inici de l’expedient al 
titular.

En segon lloc, a la Central Hidroelèctrica La Cúbia, al terme municipal de Ri-
poll, s’inicia el procés per finalització del termini concessional. Aquesta concessió 
es va atorgar per un període de 75 anys des de la posada en servei. L’ACA ha pogut 
acreditar documentalment que aquest aprofitament està en funcionament almenys 
des de l’any 1946, de manera que ja ha transcorregut la totalitat del període esta-
blert.

En tercer lloc, el darrer expedient d’extinció correspon a CH Vilana, al terme 
municipal de Bescanó, i s’inicia per incompliment reiterat de les condicions del títol 
concessional. Aquesta central ha estat sancionada vuit vegades per l’ACA, en el pe-
ríode 2008-2021, havent quedat acreditat un incompliment reiterat del cabal conces-
sional i del cabal de manteniment, així com la inexistència dels sistemes de control 
obligatoris per a la comprovació del compliment dels cabals de manteniment i la 
manca de comunicació a la pròpia ACA de les dades del cabal derivat. La incoació 
de l’expedient d’extinció ja ha estat notificada al titular.

Així mateix, s’ha iniciat el procés d’extinció de dues concessions més que es tro-
baven en desús: MARCHENA, CB (FABRICA VERMELLA), i la Central Hidro-
elèctrica LLAUDET.

Per tant, tot i que es tracta de processos lents que requereixen sovint suport tèc-
nic i jurídic extraordinari, el Govern segueix treballant en aquest sentit d’acord amb 
els compromisos adquirits.

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Moció 98/XIV, sobre els centres 
especials de treball
390-00098/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 70902 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 98/XIV, sobre els centres especials 
de treball (tram. 390-00098/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), la nova ordre de bases de subvencions Ordre 
EMT/136/2022, de 10 de juny, per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per 
treballadors/es amb discapacitat en centres especials de treball, dona compliment a 
la normativa establerta pel Reial Decret estatal, ja que es basa en la capacitat esta-
blerta en aquesta de dur a terme programes propis.

Per altra banda, si l’objectiu és garantir el que es preveu als programes comuns, 
cal que els fons estiguin diferenciats i especificats per a cada un dels treballadors 
dels centres especials de treball.
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En relació amb l’apartat b), la nova ordre de bases de subvencions Ordre 
EMT/136/2022, de 10 de juny, per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per 
treballadors/es amb discapacitat en centres especials de treball ja preveu l’obligació 
específica d’inserció laboral en el mercat ordinari per part dels CET amb relació al 
seu personal amb discapacitat, graduada en funció de la dimensió del CET i el grau 
i el tipus de discapacitat del seu personal. Així mateix, els plans d’ajustament que 
han d’elaborar les entitats que es volen registrar com a CET contenen un apartat es-
pecífic relatiu a la metodologia i els objectius d’inserció.

Per altra banda, cal que el govern de l’Estat elimini les barreres perquè això sigui 
possible, revisant el model de mesures alternatives i possibilitant que una persona 
amb discapacitat que hagi fet l’itinerari del centre especial de treball pugui estar de 
nou contractada en un CET.

En relació amb l’apartat c), el programa Acompanya, promogut des del Departa-
ment d’Empresa i Treball, té com a objectiu facilitar l’adaptació social i laboral de 
treballadors/ores amb discapacitat i trastorns de salut mental, i amb dificultats es-
pecials d’inserció laboral, en empreses del mercat ordinari de treball en condicions 
similars a les de la resta de treballadors/ores que ocupen llocs semblants.

Tanmateix, el Programa d’ajuts per a la realització dels serveis integrals d’orien-
tació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o pro-
blemàtica de salut mental, que es convoca de forma anual, ha incrementat el seu 
pressupost. Aquest programa té com a objectiu posar a l’abast de les persones par-
ticipants un seguit de recursos que els situïn en una posició millor davant de la re-
cerca de feina. Són actuacions que afavoreixen la presa de decisions i la manera 
d’afrontar els canvis que fan referència a la professió, la formació o el projecte de 
vida laboral. El servei acompanya les persones participants en l’elaboració d’un pro-
jecte professional per a la millora de l’ocupabilitat mitjançant el desenvolupament 
de competències necessàries en el context laboral.

En relació amb l’apartat d), s’informa que a l’oferta d’ocupació pública del 2020 
relativa a la Inspecció de Treball hi ha 10 places ofertades per al Cos d’Inspectors de 
Treball i Seguretat Social i de 2 places per al Cos de Subinspectors Laborals, escala 
d’Ocupació i Seguretat Social. Actualment en aquesta oferta pública s’està duent a 
terme el procés selectiu. En quant a l’oferta pública d’ocupació de 2021 s’han ofert 
4 places més del Cos d’Inspectors de Treball i Seguretat Social.

Tanmateix, en virtut de la funció de vigilància i control que té encomanada la 
Inspecció de Treball, es planifiquen de manera permanent campanyes específiques 
de control del compliment en matèria d’igualtat i com a mesura per a la preven-
ció de la discriminació i promoure la igualtat. En aquest sentit, des de fa anys la 
Inspecció de Treball planifica la campanya d’integració de treballadors amb dis-
capacitat focalitzada en el compliment de la quota de reserva del 2% dels llocs de 
treball previst en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat  
i de la seva inclusió social.

A més, la Inspecció vetlla també perquè les decisions unilaterals de l’empresa 
no impliquin discriminacions desfavorables per raó de discapacitat quant a retribu-
cions, jornades, formació, promoció i altres condicions de treball.

En relació amb l’apartat e), aquesta mesura s’impulsa mitjançant els projectes 
singulars generadors d’ocupació sostenible per a persones en situació o amb risc 
d’exclusió, o persones amb discapacitat, en centres especials de treball o empreses 
d’inserció, d’acord amb l’ORDRE TSF/88/2018, de 21 de juny, que tenen per objec-
tiu l’activació econòmica i competitivitat del centre especial de treball, generadors 
de llocs de treball per a persones amb discapacitat amb valor afegit, sostenibilitat 
ambiental, productiva i laboral que permetin l’ocupació de les persones amb disca-
pacitat a través de la creació de nous projectes empresarials o empreses, noves lí-
nies de negoci, nous mercats, aprofitant oportunitats estratègiques del mateix sector 
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d’activitat, o del territori. En l’apartat 2.1 de la Ordre on es tipifiquen la tipologia de 
projectes singulars s’inclouen les actuacions destinades a la millora i l’enfortiment 
empresarial, d’adaptació a les TIC i d’implantació de plans de comunicació.

Per altra banda, cal tornar a exigir al govern de l’estat que garanteixi el finança-
ment que estableix en el reial decret amb els programes comuns i no faci normativa 
que després no està disposat a garantir.

En relació amb els punts f) i g), es preveu de nou la publicació de la convocatòria 
d’ajuts a projectes singulars on es subvencionen actuacions que siguin de caràcter 
estratègic, sectorial i innovador, per tal d’estimular i reforçar l’ocupació de les perso-
nes amb discapacitat en Centres especials de treball o en risc o situació d’exclusió en 
Empreses d’inserció, i impulsin la creació d’ocupació. La finalitat d’aquests és que 
des d’aquestes empreses s’analitzin, avaluïn, prospectin i plantegin projectes genera-
dors d’ocupació sostenible per als destinataris finals d’aquestes actuacions: persones 
en situació o amb risc d’exclusió, i persones amb discapacitats.

En relació amb l’apartat h), s’està tramitant una nova línia de subvencions per al 
suport a llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat afectades per enve-
lliment prematur en centres especials de treball que els permeti realitzar la transició 
a la jubilació.

En relació amb l’apartat i), des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya hi 
ha diferents programes de l’Àrea d’Ocupació Juvenil que permeten fer projectes de 
FPO Dual amb persones amb discapacitat. Concretament, en el marc de la convoca-
tòria de FPO Dual s’estan desenvolupant actualment alguns projectes amb persones 
amb diversitat funcional i es preveu que es pugui seguir fent en la nova convocatò-
ria publicada dilluns passat (25/07/2022) sempre que no siguin centres especials de 
treball. En el marc dels Projectes Singulars també hi ha la possibilitat de presentar 
projectes de Dual amb aquest col·lectiu; en la convocatòria d’enguany hi ha dos pro-
jectes en aquest sentit.

D’altra banda, s’està estudiant poder treballar en una convocatòria específica que 
pugui dirigir-se a persones amb discapacitat i que no siguin joves.

Barcelona, 29 de juliol de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Control del compliment de la Moció 100/XIV, sobre les afectacions 
i les mesures en l’àmbit energètic
390-00100/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 70911 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 100/XIV, sobre les afectacions i les 
mesures en l’àmbit energètic (tram. 390-00100/13), us informo del següent:

Del punt 2 i pel que fa a l’apartat a), en la línia de definir el marc català per a la 
transició energètica, a nivell normatiu, el Govern de la Generalitat està impulsant 
una Llei de Transició Energètica de Catalunya, la qual fixarà les bases de la política 
energètica catalana necessària per a portar a terme la transició energètica de Catalu-
nya, d’acord amb el que s’estableix en el Pacte Nacional per a la Transició Energèti-
ca, i la Llei 16/2017 del Canvi climàtic.

El procés d’elaboració de l’Avantprojecte de la Llei de Transició Energètica 
comptarà amb un procés de participació pública dels principals agents del sector, 
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així com també recollirà les aportacions provinents de la Taula de Diàleg Social de 
les Energies Renovables.

Referent a l’apartat b), s’han iniciat les tasques per a dur a terme el Pla territo-
rial sectorial d’implantació de les energies renovables en tot el territori (PLATER). 
El PLATER es constitueix com a instrument de planificació, amb naturalesa d’es-
tratègia territorial, per a l’ordenació del desplegament de les energies renovables a 
Catalunya, incloent les necessitats d’infraestructures energètiques (energia eòlica, 
energia solar fotovoltaica, biomassa, línies elèctriques associades, etc.) en espais 
oberts, així com les tecnologies d’emmagatzematge energètic i de gestió que el sis-
tema elèctric requereixi.

Els objectius del PLATER són els següents:
– Determinar la distribució arreu del territori de les instal·lacions d’aprofitament 

de les energies renovables, fonamentalment eòlica i fotovoltaica, però també d’altres 
instal·lacions singulars (solar termoelèctrica, gran hidràulica, hidràulica reversible, 
etc.), necessàries per a fer efectiva la transició energètica a Catalunya.

– Fixar les mesures, recomanacions i disposicions reglamentaries i normatives 
necessàries per a dur a terme aquesta implantació d’energia renovable al territori.

– Concretar, si s’escau, l’obligació de reserva de sòl per a la instal·lació d’energies 
renovables necessària a llarg termini, així com per a les instal·lacions de transport, 
distribució i emmagatzematge d’energia elèctrica que requereixi el sistema elèctric.

El procés d’elaboració del PLATER s’elaborarà amb la participació de les ofi-
cines comarcals de transició energètica i tot el conjunt d’agents territorials, així com 
també es tindrà en consideració els consensos assolits a la Taula de Diàleg Social de 
les Energies Renovables.

Pel que fa a les mesures de compensació, la Taula de Diàleg Social de les Ener-
gies Renovables, en el marc del grup de treball fiscalitat, compensació i equitat; està 
treballant en la proposta d’un fons de compensació que reverteixi en les polítiques 
d’agenda rural dels municipis amb major impacte de projectes renovables, així com 
en l’estudi d’una figura fiscal que nodreixi el fons d’agenda rural.

En relació amb l’apartat c), la previsió és tenir al darrer trimestre del 2022 l’Acord 
de Govern que validi els Estatuts de la futura Energètica Pública de Catalunya, amb 
l’objectiu que el Govern de la Generalitat disposi d’un instrument que impacti en el 
mercat energètic, tant pel que fa en la generació com en la intervenció a nous mer-
cats lligats a la gestió de la demanda, la flexibilitat i l’agregació.

Referent a l’apartat d), es dona compliment a aquest punt a través de la carta en-
viada en data 1/08/2022 per la directora general d’Energia, Assumpta Farran i Poca; 
al director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.

De l’apartat e), cal emfasitzar que, a través de l’ICAEN, el Govern de la Gene-
ralitat ha obert una línia d’ajuts que té com a finalitat donar suport als municipis a 
través dels consells comarcals per a la creació i el funcionament d’oficines d’impuls 
de la transició energètica. Aquestes oficines han de col·laborar en la planificació i 
el disseny comarcal de la implantació de les energies renovables a Catalunya, en el 
marc del desenvolupament del Pla territorial per a la implantació de les instal·lacions 
d’energies renovables a Catalunya (PLATER); i prioritzar el model de generació re-
novable distribuïda i participativa per la ciutadania, les empreses i les administra-
cions locals.

Pel que fa a la necessitat d’avançar en una Catalunya on els municipis esdevin-
guin autosuficients mitjançant la generació distribuïda interconnectada en xarxa de 
mitja tensió, a proposta de la DG d’Energia del DACC, el DL 5/2022 va declarar 
d’urgència per raó d’interès general als projectes de generació de fins a 5 MW con-
nectats a la xarxa de fins a 25 KV. Això ha permès que en el darrer més 13 projec- 
tes hagin obtingut l’autorització administrativa prèvia i de construcció, i 15  projectes 
més podrien ser autoritzats aquesta tardor. En el mateix sentit, l’Estat espanyol té 
previst treure la propera subhasta de renovables al mes d’octubre, a través de la 
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qual, dels 520 MW a subhastar, 140 MW es correspondran a projectes de caràcter 
distribuït i social de potència màxima de 5 MW i connectats a línia de distribució. 
El passat mes d’octubre de 2021 l’Estat espanyol ja va treure a subhasta 300 MW 
distribuïts que van quedar deserts. A Catalunya aquest octubre s’estarà en disposi-
ció de poder presentar un mínim de 100 MW a la subhasta si els seus promotors ho 
veuen d’interès.

Amb relació a l’apartat f), es dona compliment a aquest punt mitjançant l’apro-
vació del Decret Llei 5/2022, de 17 de maig, de mesures urgents per contribuir a 
pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic d’Ucraïna a Catalunya i d’actualització de de-
terminades mesures adoptades durant la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit:

– Es declaren d’urgència, per raons d’interès públic, els procediments d’auto-
rització de projectes de generació mitjançant energies renovables que siguin com-
petència de l’Administració de la Generalitat, de potència igual o inferior a 5 MW 
connectats a la xarxa elèctrica de distribució de tensió igual o inferior a 25 KV.

– Es preveu que, en els procediments administratius que es tramitin en matèria 
de conflictes de connexió a la xarxa elèctrica de tensió igual o inferior a 25 KV de 
projectes d’energies renovables de potència igual o inferior a 5MW, l’òrgan compe-
tent en matèria d’energia pot adoptar d’ofici o a instància de part les mesures pro-
visionals que consideri necessàries per tal d’assegurar l’eficàcia de la resolució que 
pugui recaure i garantir que la connexió s’efectuï en el temps més breu possible, si 
existeixen elements de judici suficients, d’acord amb els principis de proporcionali-
tat, efectivitat i menor onerositat.

Del punt 3, es dona compliment a aquest punt a través de la carta enviada en data 
1/08/2022 per la directora general d’Energia, Assumpta Farran i Poca; al director 
general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.

No obstant això, s’aporta també informació addicional respecte alguns dels apar-
tats. Així i pel que fa a l’apartat b), la proposta de retirar el gas natural del sistema 
marginalista ha estat defensada pel Govern de la Generalitat davant del Govern de 
l’Estat espanyol, en diverses ocasions.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat va presentar en nombroses ocasions 
al Govern de l’Estat espanyol, des de l’inici de la reforma reguladora del sistema 
elèctric l’any 2012, una proposta de reforma del mercat elèctric que consta, fona-
mentalment, d’un nou model de mercat de producció basat en un mercat a termini 
majoritari on operaria la generació més altament estratègica. I ho faria tant en el 
present com en el futur a mig i a llarg termini: l’anomenada generació hipocarbò-
nica (centrals nuclears, d’energies renovables exceptuant les grans centrals hidràu-
liques i de cogeneració d’alta eficiència –les centrals tèrmiques convencionals amb 
major rendiment energètic), juntament amb un mercat spot marginalista molt més 
reduït, on entrarien en competència la resta de tecnologies de generació d’energia 
elèctrica, incloent els cicles combinats de gas natural.

Pel que fa a l’apartat d), l’ampliació de l’actual límit de distància de 500m per a 
l’autoconsum a través de la xarxa, ha estat sol·licitada al Govern de l’Estat espanyol 
mitjançant el procés de consulta pública del full de ruta de l’autoconsum. En aquest 
procés de consulta pública es proposava una distància variable, atenent a la densitat 
de població o a la densitat del consum d’energia.

Referent a l’apartat e), en els darrers anys i en diverses ocasions, en els processos 
de participació pública de la normativa relacionada amb la fixació de peatges i càr-
recs del sistema del sector elèctric, el Govern de la Generalitat ha sol·licitat al Go-
vern de l’Estat espanyol una solució particular per a les comunitats de regants, que 
els hi permeti modificar la potència contractada més d’una vegada l’any.

De l’apartat h) cal dir que en el procés de participació pública del Reial Decret 
que regula el règim econòmic d’energies renovables per a instal·lacions de produc-
ció d’energia elèctrica, el Govern de la Generalitat va proposar un conjunt de mi-
llores per permetre de manera més efectiva la participació dels projectes impulsats 
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per comunitats energètiques renovables en aquest règim econòmic, i afavorir així la 
implantació d’aquests tipus d’instal·lacions.

El passat mes d’octubre de 2021 l’Estat espanyol va treure a subhasta per 300 MW  
distribuïts que van quedar deserts. El proper 25 d’octubre de 2022 s’ha anunciat 
una nova subhasta de 520 MW, 140 MW dels quals es correspondran a projectes 
de caràcter distribuït i social de potència màxima de 5 MW i connectats a línia de 
distribució.

Des de la DG d’Energia i des de l’inici de la present legislatura es va marcar l’ob-
jectiu prioritari d’avançar cap a una Catalunya on els municipis esdevinguin autosu-
ficients mitjançant la generació distribuïda interconnectada en xarxa de mitja tensió 
i entre municipis. En aquest sentit, a proposta de la DG d’Energia, el DL 5/2022 
va declarar d’urgència per raó d’interès general als projectes de generació de fins a  
5 MW connectats a la xarxa de fins a 25 KV. Això ha permès que en el darrer més 
13 projectes hagin obtingut l’autorització administrativa prèvia i de construcció, i 
15 projectes més podrien ser autoritzats aquesta tardor. Això permetrà que prop de  
100 MW distribuïts es puguin presentar a la subhasta el proper mes d’octubre, ga-
rantint així la viabilitat econòmica dels projectes i afavorint la possibilitat que pu-
guin obtenir finançament en poder gaudir de la compra garantida a un preu raonable 
de la generació produïda per part de l’Estat espanyol.

Pel que fa a l’apartat h), els fons gestionats per l’ICAEN destinats a l’atorgament 
d’ajuts per a instal·lacions d’autoconsum han estat augmentats, prèvia sol·licitud de 
l’ICAEN a l’IDAE, atès el gran volum de sol·licituds rebudes.

De l’apartat l) cal emfasitzar que la proposta de retirar els «beneficis caiguts del 
cel» ha estat defensada davant el Govern de l’Estat espanyol en diverses ocasions. 
En aquest sentit i com s’ha dit, el Govern de la Generalitat va presentar en nombro-
ses ocasions, des de l’inici de la reforma reguladora del sistema elèctric l’any 2012, 
una proposta de reforma del mercat elèctric que consta, fonamentalment, d’un nou 
model de mercat de producció basat en un mercat a termini majoritari on operaria la 
generació més altament estratègica tant en el present com en el futur a mig i a llarg 
termini: l’anomenada generació hipocarbònica (centrals nuclears, de energies reno-
vables exceptuant les grans centrals hidràuliques i de cogeneració d’alta eficiència 
–les centrals tèrmiques convencionals amb major rendiment energètic-), juntament 
amb un mercat spot marginalista molt més reduït, on entrarien en competència la 
resta de tecnologies de generació d’energia elèctrica, incloent els cicles combinats 
de gas natural.

Finalment, referent a l’apartat n), aquesta modificació reguladora, inclosa al RDL 
6/2022, va ser aprovada el passat mes de març.

Barcelona, 1 d’agost de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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Control del compliment de la Moció 106/XIV, sobre la gestió 
de les residències per a gent gran
390-00106/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 70915; 71208 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

Reg. 70915

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 106/XIV del Parlament de Cata-
lunya, sobre la gestió de les residències per a gent gran (número de tramitació 390-
000106/13), us informo del següent:

Pel que fa a la lletra a), des del Departament de Drets Socials no auditem cap 
de les entitats de titularitat privada que presten serveis, sinó que assegurem que 
aquestes tinguin la capacitat tècnica, la qualitat en el servei i les millors prestacions 
possibles per tal de realitzar els serveis. El procés d’acreditació ens garanteix que 
totes les entitats de titularitat privada proveïdores de serveis tinguin una solvència 
econòmica que ens asseguri la viabilitat i la qualitat del servei. Des de la publicació 
del Decret 69/2020 de concertació, és requisit indispensable que les entitats estiguin 
acreditades per tal de proveir serveis.

Pel que fa al punt b), des del passat 19 d’abril de 2022, s’han reprès les visites 
de seguiment i avaluació a les residències pròpies i de gestió delegada. En aquest 
seguiment es valora una sèrie d’indicadors relacionats amb l’equipament, la quali-
tat del servei, els horaris del personal, aspectes sanitaris i d’altres que afecten a la 
provisió del servei.

Respecte del punt c), el Departament de Drets Socials assisteix sempre a les reu-
nions que es convoquen del Consejo Territorial i de la Comisión Delegada, tenint en 
compte les competències exclusives de la Generalitat en matèria de serveis socials. 
Pel que fa al Mapa de la Dependència a Catalunya, el Sistema Català d’Autonomia 
i Atenció a la Dependència, tal com està recollit a la disposició addicional cinque-
na de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, determina a l’apartat 2 que  
la xarxa pública per a l’autonomia i l’atenció a la dependència es vincula a la Xar-
xa de Serveis Socials d’Atenció Pública. Estem treballant en la propera planificació 
territorial, que incorporarà les necessitats que es puguin desprendre de l’aplicació de 
la Llei 39/2006, a Catalunya. Aquesta planificació territorial atorga al Departament 
una visió global de les necessitats per tal de poder destinar els recursos de manera 
eficient i eficaç.

Respecte del punt d) aquest any 2022 hem reduït els temps d’espera en les valora-
cions, incrementant el nombre de valoracions a les zones amb més retard i derivant 
expedients entre equips per agilitar terminis. També hem anat introduint  millores 
informàtiques que faciliten la recepció de les sol·licituds i revisions de grau de la de-
pendència. Tot i les millores, continuem treballant en aquest sentit per seguir rebai-
xant els terminis de les valoracions.

Pel que fa al punt e), l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és actualment una ma-
laltia minoritària (MM), és a dir que la seva prevalença és de <5/10.000. El grup 
temàtic on s’inclou l’ELA és el de MM neuromusculars.

Recentment s’ha aprovat el protocol per tal de que els pacients diagnosticats 
d’ELA tinguin des del moment del diagnòstic una metgessa referent a l’Institut Ca-
talà d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) amb la finalitat de valorar de manera indivi-
dualitzada quina és l’opció més avantatjosa pel pacient, alhora que des de l’ICAM 
es contacta amb la persona referent de Drets Socials per tal de tramitar de manera 
preferent el grau de discapacitat.
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Val a dir que el desplegament del Model d’Atenció a les Malalties Minoritàries 
(MM) a Catalunya, seguint les recomanacions de la Comissió Europea, i en línia 
amb les European Reference Networks (ERN) en malalties minoritàries i comple-
xes, es fa per grups temàtics de malalties minoritàries. La Instrucció 12/2015 del 
CatSalut recull el model d’atenció i l’ordenació per Xarxes d’unitats d’expertesa 
clínica (XUEC) de referència per a grups temàtics d’MM. La XUEC referent per a 
l’ELA es va designar al febrer de 2020 i compren les de l’Hospital de Sant Joan de 
Déu (pediatria), l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (pediatria i adults), l’Hospital 
de Sant Pau (adults), el Germans Trias i Guttmann (adults), l’Hospital de Bellvitge 
(adults) i el Parc Taulí (adults).

Aquest model d’atenció a les MM vol optimitzar els recursos disponibles i l’ade-
quació de l’atenció, establir nivells i circuits assistencials que garanteixin la qualitat 
i l’eficiència, la continuïtat assistencial i l’acompanyament del malalt i la seva fa-
mília durant els diferents episodis de la malaltia. Es basa en la coordinació entre el 
nivell d’atenció especialitzat i el nivell d’atenció territorial o comunitari, proper al 
domicili de la persona afectada, per procurar una xarxa integrada d’atenció entre els 
diferents recursos implicats.

L’ELA es troba englobada en la xarxa europea de referència ERN-NMD (neu-
romuscular disease), on hi han participant diversos centres de Catalunya. D’aquesta 
manera, el treball en xarxa de l’Hospital Universitari de Vall d’Hebron, l’Hospital 
de Sant Joan de Déu, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital de Bellvitge, 
ha de permetre que el coneixement i les oportunitats europees arribin al sistema de 
salut de Catalunya, i d’aquesta manera a tots els pacients de Catalunya.

El Departament de Drets socials actua de manera coordinada amb el Departa-
ment de Salut, i en consonància amb la Llei 39/2006, de 14 de diciembre, de Promo-
ción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependèn-
cia de l’Estat espanyol. Aquesta llei és la que estableix els paràmetres de valoració 
dels usuaris i usuàries. Tot i això, des dels diversos fòrums estatals als que assistim 
com a Departament de Drets Socials, hem demanat al Govern de l’Estat l’agilitza-
ció i priorització d’aquests expedients, tal com ja es fa des de l’Administració de la 
Generalitat, sempre respectant els procediments administratius que marca la llei 
39/2006 en aquest cas.

Respecte del punt f), el Departament de Drets Socials ha posat en marxa un 
procediment per tal que es faci el seguiment i la priorització de la tramitació dels 
expedients de les persones afectades amb ELA, garantint d’aquesta manera la seva 
ràpida tramitació. Les persones afectades per l’ELA reben un tractament prioritari i  
d’urgència en el procés de valoració de la dependència i en la realització del PIA  
i també en la valoració de la discapacitat.

Pel que fa al cuidador 24h, actualment, el finançament que ofereix l’Estat espa-
nyol no permet garantir aquest servei a les persones. El servei de SAD que existeix 
no és de 24h i el cost que suposaria oferir-lo és inassumible, tant pel que fa als ens 
locals com respecte dels serveis que ofereix la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa al punt g), el Departament de Drets Socials, conjuntament amb el 
Departament de Salut, estem en el procés de l’elaboració de l’Agència d’atenció in-
tegrada social i sanitària. En el marc d’aquesta agència, entre d’altres, s’abordarà 
l’atenció a les persones amb necessitats concurrents socials i sanitàries complexes. 
Per tant, serà des d’aquest marc on es podran treballar les actuacions que es propo-
sen a l’apartat.

Barcelona, 1 d’agost de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials
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Reg. 71208

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

 Catalunya i per tal de donar compliment a la Moció 106/XIV del Parlament de Ca-
talunya, sobre la gestió de les residències per a gent gran (número de tramitació 390-
000106/13), us ampliem la informació sobre el punt b):

El Servei d’inspecció i registre de serveis socials realitza una tasca de comprova-
ció 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 ben-
estar 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; alimentació 
i menús especials; neteja i bugaderia...), com emocional (respecte a la intimitat, pro-
grames 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 relacionades amb els recursos humans del centres.

En la mateixa situació es troba el «sistema de llistes de comprovació» o check-
list 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’assis-
tència 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.

Les memòries anuals del Servei d’inspecció i Registre inclouen les dades del 
nombre d’inspeccions, denúncies o expedients sancionadors, entre d’altres, de ma-
nera 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.

Des del Departament de Drets Socials doncs, es porta a terme un seguiment pe-
riòdic, acurat i professional dels centres residencials, exercit sempre amb voluntat de 
servei públic envers un col·lectiu especialment vulnerable, en un marc d’atenció in-
tegrada social i sanitària, que és la nostra aposta estratègica per garantir una respos-
ta de qualitat i equitativa a les persones amb necessitats d’atenció de llarga durada.

Barcelona, 1 de setembre de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials
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Control del compliment de la Moció 108/XIV, sobre les polítiques 
relatives als drets i les oportunitats de la infància
390-00108/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 70234 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 108/XIV del Parlament de Cata-
lunya, sobre les polítiques relatives als drets i les oportunitats de la infància (tram. 
390-00108/13), us informo del següent:

En relació amb les previsions de despesa pública en infància, s’està treballant en 
l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2023 en el 
marc normatiu constituït per l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant 
la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol; el text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya (TRLFPC), aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre; 
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat fi-
nancera aprovada en compliment de les previsions del marc del Pacte d’estabilitat i 
creixement europeu i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.

D’acord amb el TRLFPC, l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya s’ha d’ajustar a les normes que es fixin en l’ordre anual d’elaboració dels 
pressupostos que aprovi la persona titular del departament competent en matèria de 
finances públiques. En data de 8 de juny, es va aprovar l’ordre ECO/135/2022, per la 
qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya per a l’any 2023. Aquesta ordre estableix de forma expressa que els pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya segueixen la metodologia de pressupost orientat 
a resultats, i incorporen diferents perspectives transversals com la perspectiva de 
gènere, d’infància i la climàtica. Aquesta metodologia ha de permetre informar i 
focalitzar les assignacions en les accions més rellevants per assolir els objectius de 
cada àmbit. Així mateix, l’Ordre explicita, a l’article 4 (sobre el Procediment d’ela-
boració i documentació annexa), que entre la documentació annexa dels pressupos-
tos hi ha de constar una Memòria explicativa elaborada per la Direcció General de 
Pressupostos (DGP) que inclourà, entre d’altres apartats, un apartat relatiu a la des-
pesa dels pressupostos destinada a la infància. En aquest sentit, la DGP pot realitzar 
alguna petició d’informació ad hoc als departaments, en relació amb la part de la 
despesa dels programes pressupostaris destinada a infància.

D’altra banda, i d’acord amb l’article 31 del TRLFPC, els departaments han de 
trametre al departament competent en matèria de finances públiques, amb temps 
suficient, els estats de despeses conjuntament amb els avantprojectes de pressupos-
tos de llurs entitats adscrites, per tal que aquest pugui formular l’avantprojecte de 
pressupostos de la Generalitat. En el moment de redactar aquest informe, el Depar-
tament de Drets Socials està treballant en l’elaboració del seu estat de despeses (i 
dels avantprojectes de pressupostos de les entitats que té adscrites) amb la voluntat 
de mantenir la tendència incremental de la despesa pública en infància que ha carac-
teritzat els pressupostos de la Generalitat durant els darrers exercicis.

En aquest sentit, cal recordar que des de l’any 2020 el pressupost de la Generali-
tat incorpora un nou indicador per mesurar la despesa pública destinada a polítiques 
d’infància. L’indicador és el resultat d’un treball conjunt entre el Govern i Unicef per 
definir una metodologia de càlcul que quantifiqui el pressupost destinat a la infàn-
cia. L’aplicació d’aquesta nova metodologia aporta una visió transversal i més ajusta-
da de la inversió que els departaments destinen a les polítiques d’infància mitjançant 
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els seus programes pressupostaris i permet mesurar la inversió global en infància 
i analitzar l’impacte de les polítiques públiques en la vida d’infants i adolescents.

D’acord amb aquesta metodologia, en els pressupostos per al 2020, la xifra glo-
bal d’inversió en infància de la Generalitat era del 25,9% del total de la despesa 
(5.534 euros per infant). Tenint en compte que la infància representava el 18,5% del 
total de la població a Catalunya, l’índex de focalització (que mesura el pes de la des-
pesa en infància en relació amb el seu pes demogràfic) se situava en el 140%. En els 
pressupostos de la Generalitat per al 2022, la despesa en infància ha crescut i s’ha 
situat en el 26,3% (6.500 euros per infant: un 17,5% més que en el pressupost ante-
rior). Aquest increment, combinat amb una lleugera davallada del pes demogràfic de 
la infància (que ara representa el 18,1% de la població total), situa l’índex de focalit-
zació en el 145%: 5 punts més alt que en el pressupost de 2020.

Dit això cal tenir en compte que, d’acord amb l’anàlisi publicada recentment 
per Save the Children en base a les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida de 
l’Instituto Nacional de Estadística, recollides per l’Idescat, es constata una incipient 
davallada de la pobresa infantil a Catalunya que, aquest 2022, se situa en una taxa 
del 28,6% (la qual cosa suposa una reducció de 4,8 punts percentuals respecte l’any 
2020).

Pel que fa al punt 3.b) el dimarts 12 de juliol DE 2022, el Contracte Progra-
ma fou aprovat pel Govern. L’objectiu del Contracte Programa 2022-2025 amb les 
 Àrees Bàsiques de Serveis Socials (ajuntaments i consells comarcals), és reforçar els 
serveis socials bàsics, amb diverses mesures entre les quals consten les polítiques de 
lluita contra la pobresa i a favor de la inclusió social. Es mantenen els ajuts d’urgèn-
cia social i l’atenció a la pobresa energètica.

En el marc del Contracte programa, s’està treballant a renovar el model actual 
del Servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència. amb el focus posat 
en la prevenció i el diagnòstic i amb una major integració amb els serveis d’integra-
ció en família extensa que ja estaven desplegats pel territori. A més, s’incorpora un 
professional terapeuta per afrontar possibles disfuncionalitats en les famílies, i així 
poder evitar futurs desemparaments. Així mateix, el Servei d’intervenció socioedu-
cativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famí-
lies (SOAF) s’estendrà progressivament a tot el territori català i per a desenvolupar 
un nou model des de la prevenció, la intervenció en nivells inicials de risc, la capa-
citació parental i l’abordatge integral de cada actuació.

Per tal d’adequar el finançament a les necessitats reals dels municipis, a l’hora de 
calcular els diferents imports corresponents a cada una des les fitxes de les diferents 
ABSS, el DSO juntament amb les entitats municipalistes ACM i FMC i la Universi-
tat Rovira i Virgili de Tarragona, està treballant en un «indicador sintètic». L’objec-
tiu d’aquest indicador és reforçar i introduir criteris que tinguin present els diferents 
àmbits territorials i demogràfics per a poder ser el màxim garant amb els territoris 
lluny de les grans concentracions demogràfiques. D’aquesta manera es vol ser garant 
de la igualtat de condicions i oportunitats a tot el territori de Catalunya, convençuts 
que garantir la igualtat de serveis és garantir la igualtat en les oportunitats.

Pel que fa al punt 3.d), durant els darrers anys ja s’han estat revisant alguns 
dels serveis del sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Tanmateix, cal 
diferenciar els serveis residencials de protecció de la resta de serveis que atenen 
situacions de risc. En el primer cas, els serveis es gestionen, majoritàriament, de 
forma indirecta mitjançant la concertació o delegació a entitats especialitzades. En 
el segon cas, la gestió l’assumeix l’administració de forma directa i, per tant, no es 
produeix cap externalització. Així, recursos com els Serveis d’Intervenció Socio-
educativa (SIS) o els Serveis Especialitzats d’Atenció a la Infància i l’adolescència 
(SEAIA), són gestionats per la Generalitat o bé per les àrees bàsiques de serveis so-
cials (ABSS) de les entitats locals, en el marc del Contracte Programa (CP) dels ens 
locals amb el Departament de Drets Socials.
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Durant els darrers anys s’ha fet un esforç important per obrir nous centres per a 
l’atenció dels joves migrats sols, acreditar-los i concertar les seves places, alhora que 
es treballava en la seva redistribució territorial. Quant als serveis bàsics com els SIS, 
s’estan implementant amb mòduls públics actualitzats a través del CP amb els ens 
locals; igual que els SEAIA –integrats pels Equips d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència (EAIA) i els Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE)–, en 
els quals des del 2022 s’inclou un servei terapèutic.

S’aporten a continuació les dades pressupostàries de l’exercici actual, que cor-
responen als crèdits inicials aprovats mitjançant la Llei 1/2021, del 29 de desembre, 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022. Així, el crèdit global 
del conjunt de prestacions de l’àmbit de la infància, l’adolescència i la joventut reco-
llides al DECRET 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011 és de 234.089.135,04 euros. El seu desglossament és el següent:

BE06 - Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Codi Prestació Pressupost 2022

1.2.1.5 Servei de Pis assistit per a joves de 16 a 18 anys 12.582.039,73
1.2.1.6 Servei de Pis assistit per a joves majors de 18 anys 7.676.495,31

1.2.1.7 Servei de residència i/o pisos de joves vinculats a 
programes d’inserció laboral 29.482.756,00

1.2.1.11 Servei d’acompanyament especialitzat a Joves tutelats i 
extutelats (SAEJ) 4.800.706,98

2.1.1 Prestació econòmica per a joves ex tutelats/ades 13.948.189,83

2.1.7 Prestació econòmica per l’acolliment d’una persona 
menor d’edat tutelada per la Generalitat 17.553.631,56

1.1.6.1 Servei de Centre Obert 16.075.421,44

1.2.1.2 Servei especialitzat d’atenció a la infància i a 
l’adolescència (SEAIA) 31.823.919,83

1.2.1.15 Servei d’equips de valoració de maltractaments infantils 
(EVAMI) 925.734,20

1.2.1.3 Serveis de centres d’acolliment 26.506.996,75

1.2.1.4.2 Servei de Centres Residencial d’Educació Intensiva (CREI) 10.769.823,64

1.2.1.14 Servei de Telèfon de la Infància (infància respon) 318.359,24

1.2.1.9 Servei de centres socioeducatius diürn 562.320,25

1.2.1.8 Servei d’integració familiar 3.423.661,45

1.3.1 Serveis experimentals  

DAI 2.206.416,00

SPE 13.724.143,53

SPAAI 34.864.769,30

SPAAI 1.627.316,00

Cases d’infants 5.216.434,00

  Subtotal 57.639.078,83

Total   234.089.135,04

Ara fa dos anys, el Departament de Drets Socials va augmentar la dotació eco-
nòmica dels mòduls dels serveis residencials i en aquests moments s’està avaluant  
la viabilitat d’incrementar els preus dels serveis d’infància i adolescència inclosos 
a la cartera de serveis socials, de manera que aquest augment pugui repercutir en 
un increment proporcional dels salaris dels i les professionals. Mantenim un diàleg 
obert entre entitats i sindicats per mirar de concertar un futur Conveni d’Acció So-
cial que permeti millorar les condicions laborals del sector.

Tots els serveis finançats a través del Contracte Programa han tingut una actua-
lització de mòduls i, en el cas concret dels SEAIA, s’ha augmentat del 8% al 20% el 
cost de gestió que correspon a una sèrie de costos associats a la prestació del servei.

Els serveis no residencials són de gestió pública, de manera que només s’exter-
nalitzen els serveis residencials per tal que siguin gestionats per entitats especialit-
zades.
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Pel que fa al punt 3.e), a finals del mes de maig de 2022 la DGAIA havia atès 389 
infants i adolescents provinents d’Ucraïna a causa del conflicte bèl·lic. D’aquests, 
287 eren nois i noies sense referents familiars a Catalunya.

L’evolució temporal de la incidència i de la prevalença de casos de menors d’edat 
sense tutors legals atesos per la DGAIA com a conseqüència de processos migra-
toris o de cerca de refugi es pot consultar en aquest enllaç on, a més, es presenten 
dades agregades en funció de paràmetres com ara el sexe, l’edat o el seu país o àrea 
de procedència:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/estra-
tegiacatalanaacollida/dades/

A continuació es detalla el cost econòmic derivat de l’acolliment de menors arri-
bats d’Ucraïna, desglossant les dades per a cada un dels recursos i serveis que s’han 
obert (o que s’han ampliat) per aquest motiu i tenint en compte el cost unitari asso-
ciat a cada un d’ells:

Centre Places Preu Mòdul Import

SPAAI Vent de Dalt 2 30 115,99 1.019.552,10
SPE Girasol 11 142,84 515.440,64

SPAAI Orio 10 115,99 110.190,50

SPAAI Antares 20 115,99 220.381,00

Total 71 1.865.564,24

A més, s’ha ampliat el servei de telèfon de la infància per poder donar resposta 
a la demanda d’acolliment de menors arribats d’Ucraïna per un import de 88.314,70 
euros i s’ha tramitat per emergència la contractació de l’Equip Tècnic de Centre 
d’Acolliment (Servei ETCA) per la primera valoració de les famílies acollidores 
d’infants i adolescents en situació de desemparament procedents d’Ucraïna, per un 
import de 167.902,74 euros:

Serveis  Import

Servei ETCA Ucraïna 167.902,74
Reforç del Servei Infància Respon 88.314,70

Total 256.217,44

També s’han assumit les despeses complementàries dels joves d’Ucraïna que es-
tan allotjats en el CAR de Sant Cugat. Aquesta despesa és de 6.000 euros.

Finalment, amb l’entrada en vigor del Decret llei 5/2022, de 17 de maig, de me-
sures urgents per contribuir a pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic d’Ucraïna a Ca-
talunya i d’actualització de determinades mesures adoptades durant la pandèmia de 
la COVID-19, es va modificar la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions so-
cials de caràcter econòmic, ampliant-se els supòsits pels quals es reconeix el dret de 
rebre la prestació econòmica per atendre les despeses de manteniment d’un menor 
o una menor. Concretament, es crea la prestació pel supòsit dels menors tutelats per 
la DGAIA amb mesura cautelar de guarda provisional en família extensa o aliena 
i pel supòsit dels menors sota la guarda protectora de la DGAIA mitjançant l’aco-
lliment per una persona o família. L’import de la prestació varia segons l’edat del 
menor, s’abona mensualment a la persona o persones qui ha estat delegada la guarda 
i és la que fixa la llei de pressupostos per cadascuna de les franges d’edat següents.

Edat Import prestació mensual

0-9 anys 376
10-14 anys 412
15-18 anys 443

Pel que fa al punt 3.f), les polítiques d’acollida i inclusió de joves migrats sols 
s’articulen a través de l’Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants 
i joves emigrats sols (ECAI), que recull actuacions per garantir a aquests adoles-

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/estrategiacatalanaacollida/dades/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/estrategiacatalanaacollida/dades/
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cents i joves l’accés a tots els drets que els són inherents com a menors. Així mateix, 
l’ECAI inclou accions d’acompanyament i atenció un cop assolida la majoria d’edat, 
especialment en matèria de suport a l’emancipació. En relació amb aquest darrer as-
pecte, també cal apuntar al desplegament del Projecte Sostre 360º, adreçat a joves 
majors d’edat que es troben en situació de vulnerabilitat i sense referents (i sovint 
també sense llar) independentment de quina sigui la seva situació administrativa.

Tant les actuacions de l’ECAI com les mesures incloses al Projecte Sostre 360º 
estan programades i compten amb la corresponent dotació pressupostària. S’està 
treballant en l’anàlisi i actualització de totes les dades disponibles per tal de fer-ne 
la corresponent presentació el mes de setembre, en el marc de la propera reunió de 
la Taula de Joves en situació de vulnerabilitat.

En qualsevol cas, i en relació amb les dades pressupostàries globals associades 
a l’habilitació de centres i places específics per a joves migrats sols en el marc de 
l’ECAI, la dotació pressupostària del 2022 és 107.848.535,39, d’acord amb la distri-
bució que es detalla a la taula següent, considerant els diferents serveis i el preu del 
mòdul diari per cadascun d’ells.

Tipologia Centres
Mòdul 

diari
2022 

Places 2022 Contracte

1a acollida, en règim de gestió 
delegada 1 111,46 40 1.627.316,00
1a acollida, en règim de concert 
social 50 115,99 909 37.885.465,73

1a acollida total 51 949 39.512.781,73

Dispositiu d’atenció immediata 1 20,24 50 2.206.416,00

Pis +18 dificultat social, en règim de 
gestió delegada 5 40,55 17 251.612,75
Pis +18 dificultat social, en règim de 
concert social 111 45,51 426 7.711.598,44
Pis +18 total 116 443 7.963.211,19

Pis +18 insercio laboral (pil) 165 84,61 960 29.664.435,22

Pis 16-18 40 108,77 314 12.622.237,94

Saej total 11 226 4.800.706,98

Spe 8 142,84 190 11.078.746,33

    3.132 107.848.535,39

Pel que fa al punt h), després de 4 anys des del desplegament del Decret 
150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu i per tal de seguir donant resposta a les necessitats reals del 
sistema educatiu, aquest curs 2021-2022 s’han incrementat els professionals i s’han 
reforçat els centres educatius amb els recursos necessaris per garantir la inclusió 
de tot l’alumnat.

El nou pressupost de l’any 2022 permet, en relació a l’escola inclusiva, un incre-
ment de 32 milions d’euros, dels quals 10 milions d’euros es destinen a la incorpora-
ció de nous professionals. En concret són 278 noves dotacions, que es distribueixen 
en 171 docents i 107 dotacions de personal d’atenció educativa. També s’incrementa 
la partida per al personal d’atenció educativa (personal PAS) en 266 milions i 9 mi-
lions d’euros més en vetlladors –que permetrà un canvi de model en el monitorat-
ge de cara al proper any, per tal que l’alumnat amb necessitats educatives especials 
tingui la millor atenció i disposi del suport del mateix monitor en horari lectiu, en 
horari de menjador i en les sortides escolars–.

En relació als professionals de l’educació inclusiva, el creixement pressupostari 
pel 2022 permet incorporar també 272 nous professionals, amb els quals, actual-
ment, es compta amb un total de 6.542 professionals per atendre l’educació inclusi-
va. De tots aquests professionals, 3.975 són docents –entre els quals hi ha mestres 
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d’educació especial, psicopedagogs, mestres d’audició i llenguatge i professorat de 
noves oportunitats o aules d’acollida– i 2.567 dotacions de personal d’atenció edu-
cativa –com són educadors d’educació especial, TIS (tècnics d’integració social), 
fisioterapeutes, auxiliars d’educació especial o treballadors socials, entre d’altres–.

Finalment, també s’inclou una nova partida pel curs 2022-2023, de 38 milions 
d’euros, destinada a l’acompanyament econòmic de l’alumnat sociovulnerable, no 
només per cobrir la gratuïtat de l’entrada al sistema educatiu, sinó per garantir la 
seva gratuïtat al 100%, tant a l’escola pública com concertada. Aquest acompanya-
ment cobrirà el material escolar, els llibres de text, les sortides, les activitats com-
plementàries, les colònies, les beques menjador i tots els diferents serveis escolars. 
Pel que permet garantir tant la cobertura del nou alumnat vulnerable econòmica-
ment i com la del que ja forma part del sistema educatiu.

En aquesta línia, també hi ha un increment de 10 milions d’euros per a l’amplia-
ció dels serveis de les unitats d’escolarització compartida (les UECs), en el marc 
dels programes de noves oportunitats, fent possible l’acompanyament i l’orientació a 
l’alumnat més vulnerable durant el mes de juliol a totes les unitats d’escolarització 
compartides del país.

Amb totes aquestes mesures es podrà portar a terme un reforç i ampliació dels 
mecanismes i recursos d’educació inclusiva desplegats actualment i implementar-ne 
de nous.

Concretament en relació amb el lleure educatiu, el Departament d’Educació ha 
portat a terme un seguit de mesures per garantir l’accés universal de tot l’alumnat 
a les activitats extraescolars organitzades dins dels plans educatius d’entorn i a les 
activitats organitzades pels centres mateixos.

Pel que fa al punt 3 i) el Departament d’Educació finança els consells comarcals, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona, a fi que 
puguin gestionar els ajuts de beques menjador, i emet les instruccions oportunes a fi 
d’homogeneïtzar els criteris de concessió.

La voluntat del Departament d’Educació és, en la mesura que es puguin anar dis-
posant dels recursos econòmics adients, estendre gradualment els ajuts individuals 
de menjador per tal d’arribar a tots els alumnes de famílies que estan al llindar de 
la pobresa. Aquest és el camí que es va iniciar el curs 2020-2021, quan els ajuts 
parcials van passar de cobrir el 50% del cost del servei a cobrir el 70% –mantenint, 
evidentment, els ajuts del 100%–.

La partida de beques menjador és una partida oberta, de manera que durant tot 
el curs s’admeten noves sol·licituds i també peticions de revisió pel fet que la família 
hagi patit variacions en la seva situació socioeconòmica.

Així mateix, any rere any, la concessió dels ajuts s’adequa a l’actualització de 
l’índex de risc de pobresa publicat per l’Idescat, a fi que la detecció de la vulnerabi-
litat econòmica de les famílies s’ajusti a la realitat.

Pel que fa al punt j), en relació a la universalització de l’etapa educativa dels zero 
als tres anys, s’informa que el Departament d’Educació avança cap a la gratuïtat de 
l’escolarització dels infants de 0-3 anys en els centres públics, a partir de setembre 
de 2022, començant a aplicar-ho als infants d’I2. Aquesta mesura beneficia tant 
l’alumnat com el sistema educatiu i les famílies. A més, contribueix a combatre el 
despoblament rural.

La gratuïtat de l’escolarització per a les famílies d’alumnes d’ensenyaments in-
fantils de primer cicle és una mesura que suposa un canvi del model de finançament 
dels centres que ofereixen aquests ensenyaments.

L’educació infantil és una prioritat del Departament d’Educació, i per això es 
preveu una inversió de 90 milions d’euros per al curs escolar 2022-2023. A més, a 
través del Programa d’impuls d’escolarització en el primer cicle d’Educació Infantil 
–finançat a càrrec del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)– es podran 
finançar places de titularitat pública de primer cicle d’educació infantil. El pressu-
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post total d’aquest Programa és de 110.963.857 milions d’euros i les actuacions fi-
nançades en el marc del Programa s’han d’executar en el període global comprés 
entre l’1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024. Per a l’any 2022 s’ha previst 
una convocatòria d’ajuts per a l’execució d’aquest Programa del qual podran bene-
ficiar-se els ens locals.

Aquest finançament s’ha de destinar prioritàriament a la creació de places per a 
l’atenció d’infants d’1 i 2 anys, prioritzant l’accés de l’alumnat en zones amb major 
incidència de risc de pobresa o exclusió social i l’extensió a les zones rurals. Amb 
aquest finançament es podrà donar cobertura a despeses en infraestructures, equi-
paments i de funcionament de places tant de titularitat de la Administració autonò-
mica com local.

Pel que fa al punt 3.k), la xarxa territorial de Serveis d’Intervenció Socioeducati-
va (SIS) per a infants i joves en situació de risc està en ple procés de desplegament 
en coordinació amb el món local. Els SIS es plantegen com a serveis preventius, ga-
rantits i universals per evitar la institucionalització de casos complexos i és un nou 
model que substitueix i amplia el servei que prestaven els Centres Oberts. El procés 
de substitució ja s’ha completat a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials (ABSS) de 
Terres de l’Ebre, Tarragona, Lleida i Girona. Es preveu haver completat el desplega-
ment al conjunt del territori en finalitzar el Contracte Programa 2022-2025.

Amb relació a l’impuls de grups d’anàlisi per avaluar els models dels diferents 
Serveis i impulsar estratègies comunitàries cal tenir present que, des de l’inici, la 
planificació de la implantació del model es fa directament amb els ens locals, tant 
de forma directa i individualitzada, com a nivell de Servei Territorial. El seguiment 
i avaluació dels serveis i la seva implementació utilitza els indicadors recollits a la 
fitxa del Contracte Programa. A més, s’ha iniciat un procés avaluatiu del SIS amb 
el suport d’Ivàlua.

En relació amb els drets lingüístics i a les garanties d’accés dels infants en risc 
d’exclusió als recursos lingüístics, cal tenir en compte que la llengua d’ús preferent 
als SIS és el català, sens perjudici que s’utilitzin altres llengües quan les circums-
tàncies del cas ho fan aconsellable. Tanmateix, els SIS no duen a terme tasques es-
pecífiques de facilitació de recursos lingüístics o d’acompanyament en l’adquisició 
de competències lingüístiques, ja que aquestes són funcions que corresponen a altres 
tipus de serveis (i, sobretot, als centres educatius).

Respecte del punt 3.l), més enllà del rol que juguen els Ajuntaments o el món lo-
cal en general, les mesures per fomentar la igualtat d’oportunitats en l’accés a les ac-
tivitats d’educació en el lleure es vehiculen, fonamentalment, mitjançant les pròpies 
entitats del sector, que reben ajuts per bonificar la participació d’infants en situació 
o risc de vulnerabilitat. En aquest sentit, les actuacions impulsades per la Direcció 
General de Joventut (DGJ) i l’Agència Catalana de la joventut (ACJ) es canalitzen 
amb dos grans instruments: la línia Q4 de la Convocatòria ordinària de subvencions 
a projectes i entitats del Departament de Drets Socials (COSPE) i la bonificació de 
places de «L’estiu és teu»: el programa de colònies d’estiu promogut per l’ACJ mit-
jançant els albergs de la Xarxa d’albergs socials de Catalunya (Xanascat).

Aquest 2022 s’ha reforçat en més d’un 40% la dotació pressupostària de la línia 
Q4 de la COSPE, que passa dels 600.000 euros als 850.000 euros. Es tracta, doncs, 
d’un reforç important a un programa que es va posar en marxa el 2014 i que, tot i 
haver incrementat la seva dotació pressupostària durant els dos anys següents, s’ha-
via mantingut estable des de l’any 2016. La voluntat del Departament es continuar 
impulsant instruments d’inclusió social en l’àmbit de l’educació en el lleure i, en la 
mesura que la disponibilitat pressupostària ho permeti, continuar reforçant el finan-
çament de les activitats de lleure, extraescolars i esportives, tant durant el curs com 
durant els períodes de vacances.
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L’objectiu d’aquesta revisió és actualitzar els protocols tot introduint els aspectes 
contemporanis sorgits un cop després de la creació dels presents protocols. I, també, 
simplificar-los i fer-los més accessibles.

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 70952 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2022

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 al punt 8 de la Moció 129/XIV, sobre la des-
inversió crònica de l’Estat a Catalunya (tram. 390-00129/13), us trameto adjunt un 
informe del Departament d’Economia i Hisenda.

Barcelona, 2 d’agost de 2022
Jaume Giró Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

Annex
El Govern de la Generalitat ha quantificat les xifres de la inversió pressupostada 

i no executada per l’Estat a Catalunya, informació que es pot consultar a la web del 
Departament d’Economia i Hisenda per mitjà de l’enllaç següent: 

https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/analisi-finances-publiques/inver-
sio-publica-catalunya/

Una de les eines per visualitzar la informació és un visor de dades interactiu per 
consultar la inversió pública a Catalunya. Així mateix, a l’apartat Inversió de l’Es-
tat es mostren les dades amb més detall: per sectors, per ministeris, per organismes 
autònoms, etc.

Pel que fa l’exigència a l’Estat d’un fons de compensació per a corregir les pèr-
dues econòmiques generades per aquesta discriminació sistemàtica que inclogui 
l’import pressupostat i no executat des del 2014 fins al 2019, o fins al 2020 i el 2021 
en cas que l’Estat sigui incapaç d’executar aquestes inversions al llarg del 2022 i el 
2023, el 2 d’agost el conseller d’Economia i Hisenda ha enviat una carta a la minis-
tra d’Hisenda i Funció Pública en què li sol·licita el fons esmentat. Els càlculs realit-
zats han conclòs que l’import d’aquest fons hauria d’ascendir a 4.053 M€.

Barcelona, 2 d’agost de 2022

https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/analisi-finances-publiques/inversio-publica-catalunya/
https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/analisi-finances-publiques/inversio-publica-catalunya/


BOPC 379
12 de setembre de 2022

4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 152

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Audiència de la directora general d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa davant el Grup de Treball sobre l’Assetjament Escolar i el 
Ciberassetjament
367-00013/13

ACORD DE TENIR L’AUDIÈNCIA

Adoptat pel Grup de Treball sobre l’Assetjament Escolar i el Ciberassetjament, el 
19.07.2022.

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 de la comissió de seguiment i avaluació de les mesures 
de contenció de rendes dels contractes d’arrendament d’habitatge
334-00065/13

PRESENTACIÓ: DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

Reg. 70918 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Justícia: Mesa del Parlament, 

06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Benvolgudes i benvolguts,
La Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de conten-

ció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 
18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’ha-
bitatge, estableix a la disposició addicional sisena:

«Disposició addicional sisena. Seguiment i avaluació de les mesures de conten-
ció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.

1. El Govern, en el termini de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aques-
ta llei, i a proposta dels departaments competents en matèria de dret civil i d’ha-
bitatge, ha de constituir una comissió encarregada de fer el seguiment i l’avaluació 
de les mesures que determina aquesta llei, així com de les mesures que s’adoptin a 
l’empara de la regulació que conté.

2. La comissió de seguiment i avaluació a què fa referència l’apartat 1 ha d’ésser 
integrada per persones designades en representació de l’Administració de la Gene-
ralitat, dels governs locals de Catalunya, de les entitats representatives de les perso-
nes llogateres i dels agents que intervenen en la prestació de serveis immobiliaris i 
de les corporacions públiques amb funcions directament relacionades amb l’accés a 
l’habitatge, i també hi poden participar persones expertes en la matèria, en qualitat 
de membres de la comissió o com a persones convidades a les sessions. En tot cas, 
la participació en la comissió o en els seus treballs no dona dret a dietes ni a altres 
indemnitzacions.

3. La comissió de seguiment i avaluació a què fa referència l’apartat 1 ha d’elevar 
anualment al Govern un informe relatiu al seguiment, l’avaluació i, si s’escau, les 
propostes de millora de les mesures adoptades, especificant-hi en cada cas el suport 
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amb què compten i les consideracions de què siguin objecte. El Govern ha de trame-
tre l’informe esmentat al Parlament de Catalunya, amb la indicació, si s’escau, de les 
mesures que hagi adoptat i de les que consideri convenient d’adoptar.»

Al seu torn, l’Acord GOV/4/2021, de 19 de gener, pel qual es constitueix la 
Comissió de Seguiment i Avaluació de les mesures de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge, estableix al seu punt 3 que d’acord amb les 
previsions de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, el Govern ha de trametre l’infor-
me esmentat al Parlament de Catalunya, amb la indicació, si s’escau, de les mesu-
res que hagi adoptat i de les que consideri convenient d’adoptar.

Una vegada que el Govern ha quedat assabentat de l’Informe de la Comissió de 
seguiment i avaluació de les mesures de contenció de rendes en els contractes d’ar-
rendament en la sessió del 12 de juliol de 2022, en compliment de la normativa vi-
gent, us trameto l’informe de la Comissió esmentada per coneixement del Parlament 
de Catalunya.

Barcelona, 2 d’agost de 2022
Joan Ramon Casals Mata, director general de Dret, Entitats Jurídiques i Me-

diació

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el control 
del compliment de les missions específiques del servei públic de 
competència de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2020
337-00017/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 70738 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe en relació amb el compliment de les mis-

sions específiques del servei públic de competència  de la Generalitat de Catalunya. 
Any 2020 i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns. 

Cordialment,

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Xevi Xirgo i Teixidor, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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



4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposició de llei de declaració del Mercat dels Ocells de la rambla 
de Barcelona com a patrimoni cultural i immaterial de Catalunya
202-00030/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SIGNATURES

La Mesa del Parlament, vist l’informe dels Serveis Jurídics, considerada la sol·licitud 
de pròrroga del termini per a recollir signatures, de conformitat amb el que disposa 
l’article 9 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, i atès que hi concorren causes justifi-
cades, concedeix una pròrroga de 60 dies, a comptar des del finiment del termini 
inicial de 120 dies que finalitza el dia 11 d’octubre. Per tant, el termini addicional 
concedit de 60 dies finirà el dia 11 de gener del 2023.
Acord: Mesa del Parlament, 06.09.2022
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