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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.10. Normes de règim interior

Acord de modificació de la relació de llocs de treball de càrrecs 
de confiança
221-00029/13

APROVACIÓ

Mesa Ampliada del Parlament, 13.09.2022

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de setembre de 
2022, d’acord amb el que estableix l’article 47.1 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, va aprovar la modificació següent de la relació 
de llocs de treball de càrrecs de confiança del Parlament de Catalunya: 

a) Modificació d’un lloc de treball per canvi de nivell
Nom del lloc de treball: assessor/a de la Vicepresidència Segona
On hi diu: 
«Nivell: 15»
Hi ha de dir: 
«Nivell: 14»

b) Modificació d’un lloc de treball per canvi de nivell
Nom del lloc de treball: assistent de la Vicepresidència Segona
On hi diu: 
«Nivell: 7»
Hi ha de dir: 
«Nivell: 9»

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Acord de modificació de la relació de llocs de treball del Parlament de 
Catalunya amb relació als processos d’estabilització d’ocupació temporal
221-00030/13

APROVACIÓ

Mesa Ampliada del Parlament, 13.09.2022

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de setembre de 
2022, d’acord amb el que estableixen els articles 16.5 i 47 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya, ha aprovat les modificacions següents 
en la relació de llocs de treball del Parlament de Catalunya:

Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans 
a) Alta per creació de quatre llocs de treball d’uixer/a de suport, d’acord amb el que 

segueix:
Nom del lloc: uixer/a de suport (*)
Grup: AP
Nivell: 3
Tipus: base

(*) Aquests llocs s’assignaran funcionalment a diferents centres gestors, d’acord amb les tasques específiques 
que es requereixin i les capacitats de les persones que els ocupin.
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Titulació: 
Formació específica: 
Cos o escala: 
Forma de provisió: concurs general
Mobilitat entre administracions: 
Observacions:
Funcions: distribuir material d’oficina; preparar el material dels tallers educa-

tius; transportar documentació i material amb carretó; donar suport en la càrrega i 
descàrrega de material i mobiliari; emprar màquines reproductores, fotocopiadores 
i similars, i qualsevol altra que se li pugui encarregar. 

Nombre de places: 4

b) Modificació del lloc de treball de tècnic/a de prevenció de riscos laborals, per 
l’actualització de l’apartat d’observacions, que queda de la manera següent: 

Nom del lloc: tècnic/a de prevenció de riscos laborals 
Observacions: es requereix acreditar la formació mínima a què fa referència l’ar-

ticle 37 de Reial decret 39/1997, del 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels 
serveis de prevenció (600 hores).

Departament de Gestió Documental i Recursos d’Informació 
a) Alta per creació d’un lloc de treball de tècnic/a superior de l’Administració par-

lamentària (A1 13), d’acord amb el que segueix:
Nom del lloc: tècnic/a superior de l’Administració parlamentària 
Grup: A1
Nivell: 13
Tipus: base
Titulació: 
Formació específica: 
Cos o escala: Tècnics Superiors de l’Administració Parlamentària
Forma de provisió: concurs general
Mobilitat entre administracions: 
Observacions:
Funcions: acomplir funcions de tipus tècnic de nivell superior de direcció ad-

ministrativa; dur a terme la gestió, l’estudi i l’elaboració de propostes respecte a la 
normativa i la gestió pròpies del centre gestor; elaborar informes que requereixin un 
coneixement complet de la legislació administrativa i parlamentària; prestar l’asses-
sorament tècnic especialitzat, i acomplir altres funcions similars.

Nombre de places: 1

b) Modificació del lloc de treball de secretari/ària adscrit al Departament de Ges-
tió Documental i Recursos d’Informació per la creació d’una plaça més, d’acord amb 
el que segueix:

Nom del lloc: secretari/ària
On hi diu:
«Nombre de places: 1»
Hi ha de dir:
«Nombre de places: 2»

Direcció d’Informàtica - Departament d’Informàtica i Telecomunicacions
Alta per creació d’un lloc de treball de tècnic/a d’informàtica (A1/A2 9), d’acord 

amb el que segueix:
Nom del lloc: tècnic/a d’informàtica 
Grup: A1/A2
Nivell: 9
Tipus: base
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Titulació: llicenciatura o enginyeria superior en informàtica o en telecomunica-
cions o equivalent, o enginyeria tècnica en informàtica o en telecomunicacions o 
equivalent

Formació específica: 
Cos o escala: (*)
Forma de provisió: concurs general
Mobilitat entre administracions: 
Observacions:
Funcions: acomplir les funcions derivades de l’exercici professional de la titula-

ció acadèmica i les de col·laboració en les tasques específiques d’estudi, de control, 
d’execució i d’inspecció que corresponen als cossos del grup A, subgrup A1. 

Nombre de places: 1

Departament de Relacions Institucionals
Modificació del lloc de treball de tècnic/a de relacions institucionals per la creació 

d’una plaça més, d’acord amb el que segueix:
Nom del lloc: tècnic/a de relacions institucionals 
On hi diu:
«Nombre de places: 3»
Hi ha de dir:
«Nombre de places: 4»

Departament d’Edicions 
a) Alta per creació d’un lloc de treball de tècnic/a superior de l’Administració par-

lamentària (A1 13), d’acord amb el que segueix:
Nom del lloc: tècnic/a superior de l’Administració parlamentària 
Grup: A1
Nivell: 13
Tipus: base
Titulació: 
Formació específica: 
Cos o escala: Tècnics Superiors de l’Administració Parlamentària
Forma de provisió: concurs general
Mobilitat entre administracions: 
Observacions:
Funcions: acomplir funcions de tipus tècnic de nivell superior de direcció ad-

ministrativa; dur a terme la gestió, l’estudi i l’elaboració de propostes respecte a la 
normativa i la gestió pròpies del centre gestor; elaborar informes que requereixin un 
coneixement complet de la legislació administrativa i parlamentària; prestar l’asses-
sorament tècnic especialitzat, i acomplir altres funcions similars.

Nombre de places: 1

b) Modificació del lloc de treball de secretari/ària adscrit al Departament d’Edicions 
per la creació d’una plaça més, d’acord amb el que segueix:

Nom del lloc: secretari/ària
On hi diu:
«Nombre de places: 1»
Hi ha de dir:
«Nombre de places: 2»

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch
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Acord de modificació de la relació de llocs de treball del Parlament de 
Catalunya per a comptabilitzar en el projecte de pressupostos 2023
221-00031/13

APROVACIÓ

Mesa Ampliada del Parlament, 13.09.2022

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de setembre de 
2022, d’acord amb el que estableixen els articles 16.5 i 47 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya, ha aprovat les modificacions següents 
en la relació de llocs de treball del Parlament de Catalunya:

Secretaria General - Serveis Jurídics 
Alta per creació del lloc de treball de gestor/a dels Serveis Jurídics, d’acord amb el 

que segueix:
Nom del lloc: gestor/a dels Serveis Jurídics 
Grup: C1
Nivell: 9
Tipus: singular
Titulació: 
Formació específica: 
Cos o escala: Administradors Parlamentaris
Forma de provisió: concurs específic
Mobilitat entre administracions: 
Observacions: 
Funcions: donar suport en la gestió i la tramitació dels expedients administratius 

i contenciosos, de les iniciatives legislatives populars i de totes les tasques relaciona-
des amb les tramitacions relatives als diferents procediments judicials; donar suport 
i assistència administrativa als lletrats, i qualsevol altra de naturalesa anàloga que 
se li pugui encarregar.

Nombre de places: 1

Departament de Gestió Parlamentària - Direcció de Gestió 
Parlamentària 

Alta per creació d’un lloc de treball de tècnic/a superior de l’Administració parla-
mentària del Departament de Gestió Parlamentària (A1 15), d’acord amb el que se-
gueix:

Nom del lloc: tècnic/a superior de l’Administració parlamentària (*)
Grup: A1
Nivell: 15
Nombre de places: 1

Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans 
Alta per creació d’un lloc de treball de tècnic/a superior en recursos humans (A1 13), 

d’acord amb el que segueix:
Nom del lloc: tècnic/a superior en recursos humans
Grup: A1
Nivell: 13
Tipus: singular
Titulació: 
Formació específica: 
Cos o escala: Tècnics Superiors de l’Administració Parlamentària
Forma de provisió: concurs específic

(*) Les característiques concretes d’aquest lloc de treball es definiran més endavant.
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Mobilitat entre administracions: administracions públiques catalanes
Observacions:
Funcions: acomplir funcions de tipus tècnic de nivell superior de recursos hu-

mans, principalment en l’àmbit de la gestió per competències; dur a terme la gestió, 
l’estudi i l’elaboració de propostes respecte al desenvolupament i la consolidació 
d’un model de gestió per competències, i també un suport tècnic en la implementa-
ció en els àmbits d’organització, formació, selecció i provisió; elaborar informes que 
requereixin un coneixement de la gestió de persones i de la legislació administrati-
va; prestar l’assessorament tècnic especialitzat, i acomplir altres funcions similars.

Nombre de places: 1

Departament de Gestió Documental i Recursos d’Informació 
Alta per creació d’un lloc de treball de tècnic/a jurídic/a en dret d’accés i transpa-

rència (A1 13), d’acord amb el que segueix:
Nom del lloc: tècnic/a jurídic/a en dret d’accés i transparència 
Grup: A1
Nivell: 13
Tipus: singular
Titulació: 
Formació específica: 
Cos o escala: Tècnics Superiors de l’Administració Parlamentària
Forma de provisió: concurs específic
Mobilitat entre administracions: administracions públiques catalanes
Observacions:
Funcions: donar suport al cap o la cap de Gestió Documental i Recursos d’In-

formació en tasques relacionades amb el dret d’accés i transparència; dur a terme la 
gestió, l’estudi i l’elaboració de propostes respecte a la normativa i la gestió pròpies 
del centre gestor; elaborar informes que requereixin un coneixement complet de la 
legislació en dret d’accés i transparència; prestar l’assessorament tècnic especialit-
zat, i acomplir altres funcions similars.

Nombre de places: 1

Departament de Comunicació
Modificació del lloc de treball de cap de l’Àrea de l’Audiovisual, per canvi de nivell, 

d’acord amb el que segueix:
Nom del lloc: cap de l’Àrea de l’Audiovisual  
On hi diu:
«Nivell: 13»
Hi ha de dir:
«Nivell: 15»

Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
Modificació del lloc de treball de cap de l’Àrea de Vigilància, Identificació i Parc 

Mòbil, per la inclusió d’un complement econòmic que en reconegui les característiques 
especials, d’acord amb el que segueix:

Nom del lloc: cap de l’Àrea de Vigilància, Identificació i Parc Mòbil
On hi diu:
«Nom del lloc: cap de l’Àrea de Vigilància, Identificació i Parc Mòbil»
Hi ha de dir:
«Nom del lloc: cap de l’Àrea de Vigilància, Identificació i Parc Mòbil (*)
»(*) Inclou un complement específic diferent amb relació a la responsabilitat en 

matèria de seguretat del lloc de treball de cap de l’Àrea de Vigilància, Identificació 
i Parc Mòbil.»  



BOPC 385
19 de setembre de 2022

1.01.10. Normes de règim interior 10

Departament d’Assessorament Lingüístic
Modificació del lloc de treball d’assessor/a lingüístic/a adscrit al Departament d’As-

sessorament Lingüístic per la creació d’una plaça més, d’acord amb el que segueix:
Nom del lloc: assessor/a lingüístic/a 
On hi diu:
«Nombre de places: 4»
Hi ha de dir:
«Nombre de places: 5»

Oficina de Contractació 
a) Alta per creació d’un lloc de treball de tècnic/a jurídic/a en contractació (A1 13), 

d’acord amb el que segueix:
Nom del lloc: tècnic/a jurídic/a en contractació  
Grup: A1
Nivell: 13
Tipus: singular
Titulació: 
Formació específica: 
Cos o escala: Tècnics Superiors de l’Administració Parlamentària
Forma de provisió: concurs específic
Mobilitat entre administracions: administracions públiques catalanes
Observacions:
Funcions: donar suport al director o directora de l’Oficina de Contractació en 

l’assessorament jurídic en tasques de tramitació d’expedients contractuals; exercir 
de vocal en matèria jurídica de les meses de contractació o dels òrgans auxiliars 
com a membre titular, substitut o en delegació d’un membre; supervisar la tasca 
dels centres gestors durant el procediment de contractació i assessorar-los; redactar 
i preparar la documentació contractual, especialment dels plecs de clàusules admi-
nistratives; dur a terme les relacions institucionals amb la Junta Consultiva de Con-
tractació Administrativa i altres òrgans, ens i organismes amb responsabilitats en 
matèria de contractació pública, i supervisar la tramesa d’informació contractual als 
organismes pertinents.

Nombre de places: 1

b) Modificació del lloc de treball de gestor/a de contractació adscrit a l’Oficina de 
Contractació per la creació d’una plaça més, d’acord amb el que segueix:

Nom del lloc: gestor/a de contractació 
On hi diu:
«Nombre de places: 1»
Hi ha de dir:
«Nombre de places: 2»

Oficina d’Igualtat 
Alta per creació d’un lloc de treball de tècnic/a d’igualtat (A1 13), d’acord amb el 

que segueix:
Nom del lloc: tècnic/a d’igualtat (*)
Grup: A1
Nivell: 13
Nombre de places: 1

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

(*) Les característiques concretes d’aquest lloc de treball es definiran més endavant.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 11/2022, del 30 d’agost, d’autorització d’atribucions 
extraordinàries de recursos per fer front a l’increment de les 
despeses directes d’explotació dels sistemes públics de sanejament 
en alta durant els exercicis 2022 i 2023
203-00029/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 71375 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.09.2022

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 13 de setembre de 
2022, ha pres coneixement del Decret llei 11/2022, del 30 d’agost, d’autorització 
d’atribucions extraordinàries de recursos per fer front a l’increment de les despeses 
directes d’explotació dels sistemes públics de sanejament en alta durant els exercicis 
2022 i 2023, publicat al DOGC 8743, i ha manifestat que el termini de 30 dies per-
què el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament s’inicia el dia 2 de setembre de 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 30 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 SIG22ACC1223 - Projecte de decret llei d’autorització d’atri-
bucions extraordinàries de recursos per fer front a l’increment de les despeses di-
rectes d’explotació dels sistemes públics de sanejament en alta durant els exercicis 
2022 i 2023.»

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

Decret llei 11/2022, de 30 d’agost, d’autorització d’atribucions 
extraordinàries de recursos per fer front a l’increment de les despeses 
directes d’explotació dels sistemes públics de sanejament en alta 
durant els exercicis 2022 i 2023

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

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

Decret llei

Exposició de motius
L’article 117 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a 

la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d’aigües que per-
tanyin a conques hidrogràfiques intracomunitàries, competència que inclou, en tot 
cas, l’organització de l’administració hidràulica de Catalunya (art. 117.1.d.)

Així mateix, l’article 144.1.g de l’Estatut reconeix a la Generalitat la competèn-
cia compartida per a la regulació i gestió dels abocaments efectuats en les aigües 
interiors de Catalunya, i també els efectuats en les aigües superficials i subterrànies 
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que no passen per una altra comunitat autònoma, i la competència executiva sobre la 
intervenció administrativa dels abocaments en les aigües superficials i subterrànies.

En darrer terme cal esmentar l’article 148 de l’Estatut, que reconeix a la Genera-
litat la competència exclusiva en matèria d’obres públiques (planificació, construcció 
i finançament) que no siguin d’interès general, ni afectin altres comunitats.

L’article 55.1 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix el deure de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua de garantir el finançament dels sistemes públics de saneja-
ment, de conformitat amb el que estableix la planificació hidrològica, mitjançant les 
corresponents atribucions de recursos. L’atribució s’efectua amb afectació de desti-
nació i comprèn les despeses directes de prestació d’aquests serveis i les de reposi-
ció i millorament de les infraestructures. Aquest article estableix els criteris per al 
càlcul dels diferents costos de gestió que són objecte de finançament mitjançant les 
atribucions de recursos esmentades.

Pel que fa al finançament de les despeses directes d’explotació dels sistemes pú-
blics de sanejament, la lletra a de l’apartat 1 d’aquest article 55 regula dos sistemes 
de càlcul d’aquestes despeses. Un primer sistema que s’estableix en funció que el 
cost d’explotació directe resulti de manera directa i específica d’un procés selectiu 
de pública concurrència, cas en el qual l’Agència reconeix la quantitat resultant d’a-
quest procés; i un segon sistema quan aquest cost directe no resulti d’aquest procés 
selectiu de pública concurrència, cas en què el valor màxim en concepte de despeses 
directes d’explotació és el reconegut per l’Agència com a despesa directa d’explota-
ció per a l’exercici immediatament anterior.

Des de l’estiu de 2021 s’ha anat produint una escalada del preu del gas natural, 
que determina en gran mesura el preu de l’electricitat. Aquesta escalada de preus 
s’ha agreujat amb l’inici de la invasió russa d’Ucraïna el febrer de 2022. Es calcula 
que el preu de gas natural s’ha multiplicat per cinc en un any i que el preu del petroli 
ha augmentat un 20% des de l’inici de la invasió, fet que ha contribuït a un augment 
abrupte i generalitzat dels costos de les matèries primeres i dels béns intermedis.

Com a conseqüència d’aquest augment generalitzat dels costos energètics i de 
les matèries primeres i dels béns intermedis, alguns dels conceptes que integren les 
despeses directes d’explotació dels sistemes públics de sanejament, com són els cos-
tos energètics, els preus dels reactius i les despeses de transport i gestió dels fangs 
generats en la depuració d’aigües residuals, s’han incrementat durant l’exercici 2022 
notablement en relació amb l’exercici 2021.

En el cas que el càlcul de la part de les atribucions de fons adreçada al finança-
ment de les despeses directes d’explotació per al 2022 es faci prenent en conside-
ració l’import reconegut per l’Agència Catalana de l’Aigua durant l’exercici 2021, 
d’acord amb el límit de finançament previst a l’article 55.1 a2 del Text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, per als casos en els quals el cost directe 
d’explotació no resulti, de manera directa i específica, d’un procés selectiu de públi-
ca concurrència, esdevé impossible el finançament de l’increment exposat d’aquestes 
despeses com a conseqüència de l’augment sobtat, abrupte i extraordinari de preus 
de l’energia i de les matèries primeres i béns intermedis, sense precedents en les 
darreres dècades, ja que l’import reconegut per l’Agència en l’exercici 2021 és del 
tot insuficient per atendre el referit increment de les despeses de gestió dels serveis 
públics de sanejament durant el 2022.

Aquesta manca de finançament de les despeses directes d’explotació en els casos 
esmentats pot comprometre greument la prestació del servei públic de sanejament de 
les aigües residuals urbanes, amb els riscos consegüents per a la salut i el medi am-
bient. Aquest risc de fallida en la prestació de l’esmentat servei i les conseqüències 
que se’n poden derivar constitueix, per tant, el pressupòsit d’urgent i extraordinària 
necessitat per a l’adopció mitjançant decret llei, d’acord amb el que preveu l’article 
38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
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Govern, de la mesura consistent en la previsió legal que permeti garantir el finan-
çament necessari per part de l’Agència Catalana de l’Aigua en els casos esmentats 
a través de la realització d’atribucions de fons extraordinàries als ens gestors dels 
sistemes públics de sanejament, a fi de sufragar l’increment de les despeses directes 
d’explotació durant els exercicis 2022 i 2023 en concepte de subministrament elèc-
tric, preus dels reactius, i transport i gestió dels fangs procedents de la depuració.

No es considera necessari, en canvi, preveure aquestes atribucions de fons extra-
ordinàries quan el règim de finançament de les despeses d’explotació, de reposició 
i d’inversió hagi estat definit mitjançant un conveni de col·laboració subscrit entre 
l’Agència Catalana de l’Aigua i les entitats locals de l’aigua, amb l’autorització prè-
via del Govern, en aplicació del que preveu l’article 55.4 del Text refós de la legis-
lació en matèria d’aigües de Catalunya, atès que el sistema de determinació de la 
depesa ja preveu els mecanismes correctors que permeten abordar les oscil·lacions 
dels mercats energètic i de matèries primeres i béns intermedis.

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

Decreto: 

Article únic
1. L’Agència Catalana de l’Aigua ha de fer, durant els exercicis 2022 i 2023, atri-

bucions de recursos extraordinàries, segons les disponibilitats pressupostàries, als 
ens gestors dels sistemes públics de sanejament en aquells casos en els quals el càl-
cul del cost directe d’explotació d’aquests sistemes no resulti, de manera directa i 
específica, d’un procés selectiu de pública concurrència que afecti la totalitat de la 
despesa del sistema.

2. L’import màxim de les atribucions de fons extraordinàries ha de correspon-
dre’s amb l’import que representi l’increment del cost de gestió dels sistemes de sa-
nejament amb motiu de l’increment de les despeses directes d’explotació durant els 
exercicis 2022 i 2023 en concepte de subministrament elèctric, preus dels reactius, 
i transport i gestió dels fangs procedents de la depuració, com a conseqüència de 
l’increment dels preus de l’energia, dels carburants i de les matèries primeres i pro-
ductes intermedis.

3. Aquestes atribucions de recursos extraordinàries no s’han de prendre en con-
sideració en la determinació del cost directe d’explotació corresponent als exercicis 
2024 i següents.

4. No és d’aplicació el que preveuen els apartats 1 i 2 anteriors als supòsits en els 
quals el marc d’atribució dels recursos procedents del cànon de l’aigua per finançar 
les despeses d’explotació, de reposició i d’inversió dels sistemes de sanejament en 
alta hagi estat definit mitjançant un conveni de col·laboració entre l’Agència Catala-
na de l’Aigua i una entitat local de l’aigua, amb l’autorització prèvia del Govern, en 
aplicació del que preveu l’article 55.4 del Text refós de la legislació en matèria d’ai-
gües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Disposició final
Aquest Decret llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s’apliqui aquest Decret llei coo-
perin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 30 d’agost de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Teresa Jordà 

i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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Antecedents del Decret llei
1. Petició d’inclusió del Projecte de decret llei d’autorització d’atribucions extra-

ordinàries de recursos per fer front a l’increment de les despeses directes d’explo-
tació dels sistemes públics de sanejament en alta durant els exercicis 2022 i 2023 a 
l’ordre del dia del Govern del dia 30 d’agost de 2022.

2. Text del Decret llei 11/2022, de 30 d’agost, d’autorització d’atribucions extra-
ordinàries de recursos per fer front a l’increment de les despeses directes d’explo-
tació dels sistemes públics de sanejament en alta durant els exercicis 2022 i 2023.

3. Informe justificatiu de la necessitat extraordinària i urgent del Projecte de de-
cret llei d’autorització d’atribucions extraordinàries de recursos per fer front a l’in-
crement de les despeses directes d’explotació dels sistemes públics de sanejament en 
alta durant els exercicis 2022 i 2023.

4. Certificat de despesa d’energia elèctrica del servei de Coordinació economico-
financera.

5. Informe jurídic en relació amb el Projecte de decret llei d’autorització d’atri-
bucions extraordinàries de recursos per fer front a l’increment de les despeses di-
rectes d’explotació dels sistemes públics de sanejament en alta durant els exercicis 
2022 i 2023.

6. Informe de la Direcció General de Pressupostos. 
7. Ordre d’inserció al DOGC.
8. Certificat del secretari de Govern.

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

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a designar candidats per a l’elecció d’un magistrat 
del Tribunal Constitucional
284-00012/13

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATS

Termini: 15 dies hàbils (del 14.09.2022 al 05.10.2022).
Finiment del termini: 06.10.2022; 10:30 h.
La Mesa, per a regular el procediment per a proposar al Senat un candidat a magis-
trat del Tribunal Constitucional, adopta la decisió següent: 

– S’obre un termini de 15 dies perquè els grups parlamentaris presentin un can-
didat a membre del Tribunal Constitucional.

– Les candidatures han d’ésser presentades al Registre del Parlament fins les 
10:00 hores del dia 6 d’octubre.

– Les propostes han d’anar acompanyades del currículum detallat de cada una 
de les persones proposades, en el qual s’hi han d’especificar els mèrits professionals 
i les altres circumstàncies que es considerin necessàries per a valorar-ne la idoneïtat 
per al càrrec, conformement als requisits que estableix l’article 18 de la Llei orgàni-
ca del Tribunal Constitucional. 

– La Mesa acorda escoltar el criteri de la Junta de Portaveus per determinar la 
comissió competent per aprovar la resolució.

– La presidència del Parlament comunicarà el nom del candidat proposat a la 
presidència del Senat abans de les 14:00 hores del dia 11 d’octubre de 2022.

Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2022.
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3.10.25. Propostes de resolució

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

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 71687 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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, comuniquen a la Mesa del Parlament que han ad-
vertit l’errada següent en la proposta de resolució (tram. 250-00778/13) presentada el 
29 de juliol de 2022 i amb número de registre 70843.

On hi diu: 
«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.»

Hi ha de dir: 
«3. Manifestar el seu compromís, d’acord amb el consens d’aquesta cambra, 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 con-
certació amb la participació de la Taula d’Entitats dels sectors econòmic, social i 
energètic, la Taula de Partits Polítics i els Departaments de la Generalitat relacionats 
amb l’àmbit energètic.»

Palau del Parlament, 7 de setembre 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 la declaració del Baix Empordà i el Pla 
de l’Estany com a zones afectades greument per una emergència 
de protecció civil
250-00782/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 71212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado, Alberto Tarradas Paneque, diputado del 
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los ar-
tículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución relativa a declarar zonas afectadas gravemente por una emergencia de pro-
tección civil a las comarcas de Baix Empordà y el Pla de l’Estany, para que sea 
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sustanciada ante la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 31 de agosto se produjo una brutal granizada que afectó con especial virulen-

cia a la comarca del Baix Empordà y el Pla de l’Estany, siendo la Bisbal d’Empordà 
el municipio que más se ha visto afectado por el temporal. En pocas horas, la preci-
pitación de pedriscos de hasta 11 cm de diámetro ha dejado una estela de setenta y 
siete heridos, la muerte de una niña de apenas 20 meses y numerosos daños mate-
riales y humanos, en muchos casos irreparables.

El pedrisco afectó a bienes personales de particulares, equipamiento público así 
como a los equipamientos industriales y cosechas de la zona. Cabe recordar que la 
zona de la Bisbal y el Bajo Ampurdán posee un amplio sector primario con muchas 
familias dedicadas a las labores agrícolas. Además, teniendo en cuenta la época del 
año, gran parte de las plantaciones de maíz se encuentran cercanas a la temporada  
de cosecha, con un producto en avanzado estado crecimiento, por lo que las piedras de  
granizo de alrededor de 11 cm de diámetro han ocasionado daños irreparables en las 
plantaciones de este y otros productos.

La consecuencia de la pérdida de los cultivos puede provocar un encarecimiento 
de precios que, sumado a la elevada inflación, llevará al empobrecimiento de este 
sector y a una nueva subida de precios de los productos finales.

En conclusión, la violencia del temporal y los graves destrozos consecuencia del 
mismo, hacen necesaria y urgente la declaración de zona de emergencia de protec-
ción civil y la disposición de paquetes de ayudas directas destinadas a los afecta-
dos por este temporal, especialmente a los productores del sector primario y de la 
industria.

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. A que solicite al Consejo de Ministros que declare como zona afecta-

da gravemente por una emergencia de Protección Civil las zonas afectadas por el 
temporal.

Segundo. Establecer líneas de ayudas urgentes a los afectados para hacer frente a 
la pérdida de cultivo y la reforma y adecuación de las empresas para poder dar con-
tinuidad a su actividad económica de tal forma que se hagan efectivas en un plazo 
máximo de 3 meses.

Tercero. Felicitar públicamente a los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguri-
dad, bomberos y voluntarios que han participado en las tareas de auxilio en la zona, 
en especial a los cuerpos de emergencia de otras poblaciones.

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, Alberto Tarradas Paneque, diputados, GP VOX

Proposta de resolució sobre la construcció del gasoducte Midcat
250-00783/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 71460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto, 

Andrés Bello Sanz, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
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do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución para instar la construcción del gasoducto  
Midcat, para que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Durante el último año, la energía ha sido un tema que ha tomado cada vez más 

notoriedad en el debate político del viejo continente, y es verdad que sus precios han 
ido creciendo estrepitosamente.

Tras los sucesos acaecidos en el Este de Europa con la invasión de Ucrania por 
parte de la Federación Rusa, se ha dinamitado el escenario geopolítico, que se ha 
visto alterado por el apoyo de la UE al país atacado.

Las condenas políticas y las sanciones económicas impuestas por la mayoría de 
los miembros de la UE y terceros países han cargado gravemente contra la econo-
mía y el sistema financiero ruso. Por lo que este choque entre la UE y Rusia, fija un 
escenario comercial dañado, reflejado en el encarecimiento de los precios energé-
ticos.

En enero 2022, la Agencia Europea de la Energía señalaba que el consumo ener-
gético de la Unión Europea por tipo de fuentes se consolidaba de la siguiente ma-
nera: Petróleo (33,1%) gas natural (25,6%); nuclear (13,6%); carbón (11,5%); bio-
combustibles y residuos (10,5%); renovables: eólica y solar (3,88%) e hidroeléctrica 
(1,78%).

A su vez, el balance gasista europeo sostiene que un 40% (218 BCM/año) del gas 
que consumimos es obtenido por producción interna. Sin embargo, el 60% restan-
te del gas natural que consumimos proviene del extrarradio europeo. Por ejemplo, 
una de las vías que Europa utiliza, proviene de buques metaneros –transportando 
gas natural licuado (GNL)– en un 21% (112 BCM/año) del total consumido. A prin-
cipios de este año, los datos recogidos demostraban que los orígenes de donde sa-
len estos buques hacia las costas europeas eran principalmente países como Qatar 
(30,2 BCM); EE.UU. (25,6); Rusia (17,2 BCM); Nigeria (14,6 BCM) o Argelia (13,9 
BCM).

También es relevante el hecho de que una de las mayores arterias energéticas 
que abastecen al continente son las importaciones de gas transportado por tubos, 
que provienen del Norte de África y Eurasia. Como dato relevante, es Rusia quien 
se presenta como el mayor proveedor de este recurso por esta vía, alcanzando el re-
parto del gas importado por tubo en un 79% del total. Por lo tanto, es evidente que 
los suministros de gas de Europa se encuentran a merced de las decisiones de países 
terceros y sobre todo bajo dependencia del gas ruso. Así ha quedado demostrado en 
países como Alemania, donde la energía se ha disparado ya que el precio del gas se 
ha multiplicado por 11 respecto a su promedio habitual desde el ejercicio de las ac-
tividades bélicas de Rusia en Ucrania.

En el caso de España, con los datos recogidos en el año 2020 sus importaciones de 
gas natural se acumularon alrededor de unos 20,9 BCM por GNL y unos 11,5 BCM 
por tuberías, es decir un total de 32,4 BCM/año. Actualmente, El 46,9% del gas que 
llega al territorio nacional se importa a través de gasoducto y el 53,1% restante como 
Gas Natural Licuado.

Hay que admitir que nuestra situación energética sobre el gas no difiere tanto al 
del resto de países europeos, debido a que nuestros dirigentes nunca apostaron por 
políticas que fortalecieran la soberanía energética de nuestro país.

A consecuencia de esto, hasta hace poco también éramos dependientes en su-
ministro de gas natural con países como Marruecos –país transitorio que conecta 
el gasoducto Magreb-Europa con España– debido a la producción de gas desde Ar-
gelia. Inclusive, la infraestructura con Argelia se ha vuelto todavía más estratégica, 
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debido a que por diferencias políticas con su vecino Marruecos, decidiera cerrarle el 
pasado 1 de noviembre de 2021 el gasoducto MGE que estaba operativo desde 1996.

En consecuencia, Argelia se ha posicionado potencialmente como nuestro prin-
cipal proveedor de gas natural por tubo, que se envía por el gasoducto Medgaz con 
una capacidad de traspasar unos 8 BCM. Lamentablemente, decisiones recientes del 
presiente del Gobierno de España han tenido como consecuencia generar incerti-
dumbres en esta relación tan relevante para el mercado energético español.

En nuestro país contamos con 7 plantas de regasificación establecidas por va-
rias ciudades portuarias, que nos sirven para importar grandes cantidades de GNL; 
aproximadamente 21,0 BCM según los datos de 2020 y 2021.

Sin embargo, España cuenta con la capacidad de almacenar 65 BCM, aunque 
como veníamos diciendo, solamente necesite unos 32-33 BCM al año para consumo 
interno. De tal forma, que las estructuras de almacenamiento gasista que ya tenemos 
establecidas en nuestro país nos dan una ventaja competitiva frente a los otros paí-
ses europeos, e incluso podríamos alcanzar a ser un nuevo proveedor de gas natural 
para nuestros socios del continente.

Es evidente que, en estos momentos, somos una «isla energética», ya que nuestra 
geografía nos aísla por razones obvias y, de momento, solo tenemos un gasoducto 
que se encuentra conectado a Francia con capacidad de traspaso de 2 BCM. Sin em-
bargo, existe la oportunidad de conectar otro gasoducto con nuestro vecino francés 
y el resto de Europa.

Por lo que hemos podido conocer, en el año 2010 se inició un proyecto llamado 
Midcat. Éste pretendía ampliar la capacidad distribuidora en unos 7-8 BCM de gas 
natural que serían enviados desde España a Francia y viceversa. El gasoducto, de 
235 kilómetros, hubiera conectado los municipios de Martorell (Barcelona) y Bar-
baira (Languedoc-Rossellón, Francia), y hubiera significado la segunda conexión 
gasística entre los dos Estados. No obstante, cuando el tramo construido llegó a 
Hostalric a principios de 2011, a unos 90 kilómetros de Martorell, se tuvo que para-
lizar debido a la oposición que mostró el gobierno francés.

Ahora sí, 11 años después, con la situación crítica de inseguridad energética 
debido a las reticencias rusas de proveernos menos suministros de gas natural, los 
países miembros de la UE sufren un clima de miedo y alerta por no obtener el gas 
suficiente para sus conciudadanos. Por ello, a España se le presenta una oportunidad 
única para ser un actor fundamental, el cual podría tener una capacidad de traspa-
so de gas por tuberías de unos 10 BCM, lo que significaría que nuestro país podría 
contener una posible crisis de suministro energético.

De manera que, si el gobierno de España tomara la decisión de reactivar el pro-
yecto Midcat, de la mano de Enagás –empresa encargada de realizar este proyecto– 
y sin ninguna condición, nuestro país podría por un lado, aumentar los encargos de 
gas natural –desde aquellos países proveedores– a través de barcos que transportan 
GNL, y por otro lado, intensificar nuestras ventas y comercialización de gas natural 
hacia el resto de países europeos que se vieran interesados en la demanda de este 
recurso tan preciado.

Por lo tanto, con la realización del proyecto Midcat, este gasoducto impulsaría 
a nuestro país –no en ser un productor, sino un distribuidor– para obtener grandes 
beneficios económicos que pudieran paliar la crisis energética. Y a su vez, nos daría 
la oportunidad de posicionarnos como un nuevo proveedor y actor con influencia en 
el mercado gasista europeo.

Además, España tendría almacenadas mayores cantidades de gas natural –debi-
do a su venta a nuestros socios comerciales situados por Europa– y esto supondría 
que en épocas que hubiera menos suministro de gas natural por tubo desde Argelia 
o Rusia, España ya contaría con grandes reservas de gas natural lo que supondría un 
primer paso hacia nuestra soberanía energética.

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



BOPC 385
19 de setembre de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 19 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Que solicite al Gobierno de España reiniciar urgentemente los procesos de 

construcción del proyecto Midcat que conectan los municipios de Martorell (Barce-
lona) y Barbaira (Languedoc-Rossellón, Francia).

2. Asimismo, instar al Gobierno de España para que insista a sus socios de la 
Unión Europea en financiar las obras del proyecto Midcat con fondos europeos, así 
como con la participación de las empresas beneficiarias, para restablecer la seguri-
dad energética en el continente.

3. Que la construcción de este gasoducto sea de propiedad estatal a través de 
Enagás.

4. Por último, que el Gobierno de España elabore urgentemente un plan nacional 
de estrategia energética para establecer infraestructuras claves que promuevan la 
soberanía energética del país.

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Andrés Bello Sanz, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la condemna i la denúncia del grup 
Acció per la Independència
250-00784/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 71668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Sergio Macián de Greef, 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 re-
solución relativa a la condena y denuncia del grupo «Acció Per la Independència», 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 23 de abril de 2021, diversos medios de comunicación se hicieron eco de la 

asamblea fundacional en la ciudad francesa de Perpiñán de «Acció Per la Inde-
pendència», un grupo separatista que se autodefine como «anónimo, transversal y 
unitario; sin cabezas visibles ni el cobijo de partidos políticos o entidades cívicas, 
sociales o culturales, y que fundamenta su actividad exclusivamente en la organiza-
ción y control del territorio».

El disparo de salida del grupo fue el sabotaje de la cripta del Tercio de Reque-
tés de Montserrat en el que robaron y prendieron fuego a insignias y piezas de gran 
valor histórico y museístico, destruyendo así elementos históricos de gran valor y 
provocando un grave daño moral a las familias de los combatientes enterrados en la 
cripta. Vox denunció ante la Fiscalía este ataque por daños contra el patrimonio pú-
blico, por forzar el acceso al recinto, y por ultraje a la bandera, por haberse centra-
do los asaltantes en la destrucción de banderas de España y haberlo hecho público 
en las redes sociales. La denuncia también incluye la ofensa contra los sentimientos 
religiosos, dado que el ataque se realizó contra un templo destinado al culto y se 
produjeron actos de profanación.

Hasta el día de hoy, Acció Per la Independencia ha reivindicado todo tipo de accio-
nes violentas dirigidas a subvertir el orden legal, y a perpetrar ataques contra símbo-
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los de España y del Estado en Cataluña y contra miembros y edificios de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre los que se encuentran los siguientes: 

– Durante el mes de julio de 2021, Acció per la Independència llevó a cabo una 
campaña en la que presumía y animaba a destrozar monumentos y placas que reme-
morasen a víctimas represaliadas por el bando republicano y caídos del bando na-
cional durante la Guerra Civil. En sus redes sociales colgaron fotos y vídeos donde 
se mostraba la vandalización y destrucción de lápidas y monumentos en los munici-
pios del Prat del Comte, Ponts de Molins, Villalba dels Arcs, Santa Maria de Colell, 
Avinyó, Canet d’Adri y Albons. Entre ellos, un conjunto monumental que inspiró al 
escritor Javier Cercas para su novela Soldados de Salamina.

– El 11 de septiembre de 2021, en sus redes sociales reivindicaron la quema de 
material urbano en la vía pública con motivo de la celebración de la Diada.

– El 1 de octubre de 2021, reivindicaron en sus redes sociales el sabotaje de la 
catenaria de la línea R3 de Cercanías, que trajo consigo graves problemas en el fun-
cionamiento del servicio ferroviario, con el consiguiente perjuicio a los usuarios. 

– El 20 de noviembre de 2021, Acció per la Independència lanzó cohetes y piro-
tecnia contra el Cuartel Militar del Bruc en Barcelona y la comisaría de la Policía 
Nacional de Figueres.

– El 8 de diciembre de 2021, en sus redes sociales reivindicaron pintadas ame-
nazantes e insultantes como «traidor» y «fascista colaborador» en la vivienda del 
rector de la UAB.

– El 13 de diciembre de 2021, Acció per la Independència atacó con pirotecnia 
la casa-cuartel de la Guardia Civil en Figueras, donde viven familias de los agentes 
de policía.

– El 18 de diciembre de 2021, reivindicaron el lanzamiento de pirotecnia contra 
la subdelegación del Gobierno en Gerona.

– El 12 de marzo de 2022, reivindicaron el sabotaje de instalaciones eléctricas 
y electrónicas dirigidos contra Mercadona. Los radicales también sabotearon con 
un artefacto incendiario el cuadro eléctrico de un supermercado en el municipio de 
l’Escala, creyendo que pertenecía a Mercadona.

Su última acción reconocida ha sido el sabotaje contra la línea del AVE entre 
Barcelona y Figueras ocurrido el día 22 de mayo de 2022, que ha provocado graves 
retrasos e incidencias en el funcionamiento del servicio. El comunicado lanzado 
por el grupo Acció per la Independència en sus redes sociales, como Twitter y Tele-
gram, sobre el sabotaje de la línea de AVE, no deja lugar a dudas sobre su autoría 
e intencionalidad.

De ninguna forma puede justificarse la existencia de grupos, que, escondidos 
tras el anonimato y movidos por el odio ideológico, organizan y coordinan sabota-
jes contra infraestructuras ferroviarias, contra el patrimonio histórico, contra la pro-
piedad privada e incluso contra personas físicas o jurídicas. La actuación de grupos 
proto-terroristas de signo separatista como Acció per la Independència, que hacen 
de la violencia, el sabotaje y la amenaza su forma de actuación, ponen en riesgo la 
paz civil y ocasionan graves perjuicios a los catalanes y funcionarios del Estado, 
víctimas de sus actividades violentas.

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. Condenar públicamente la actividad subversiva y las acciones violentas 

del grupo Acció per la Independència.
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Segundo. Ordenar a los Mossos que lleven a cabo todas las diligencias policia-
les para la identificación de los responsables y denunciar ante la fiscalía los hechos.

Palacio del Parlamento, 7 de septiembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto, 

GP VOX

Proposta de resolució sobre la creació i el desenvolupament 
de programes de salut mental destinats als joves
250-00785/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 71702 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Joan Gar-

cía González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució per la creació i el desenvolupament de programes de salut mental adreçats 
a joves, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El desenvolupament de programes de salut mental destinats als joves catalans, 

arreu de les províncies i municipis de Catalunya, és d’alta necessitat per poder oferir 
els serveis necessaris i millorar l’atenció als ciutadans d’aquesta franja d’edat.

Segons l’OMS, una de cada quatre persones patirà un problema de salut mental 
al llarg de la seva vida. El 75% d’aquests comencen abans del 18 anys i entre un 10 
i un 20% dels adolescents experimenten trastorns mentals.

A més, aquests problemes augmenten any rere any; així s’ha observat a l’Hospi-
tal Sant Joan de Déu de Barcelona, on al llarg del primer trimestre de 2021 «es van 
atendre un 47% més de les urgències relacionades amb la salut mental dels joves 
que durant el mateix període de l’any anterior». A més, a les dades del centre tam-
bé es veia que «s’havien duplicat les derivacions urgents de trastorns alimentaris i 
que havien augmentat les derivacions urgents a centres de salut infantils i juvenils 
de Catalunya».

Actualment, al sistema sanitari, l’àrea de salut mental es divideix en dos grups: el 
destinat a nens, que engloba les edats que comprenen entre el naixement i els 16 - 18 
anys, en funció de l’hospital i municipi, i la destinada als adults, que engloba les edats 
superiors a les comentades anteriorment.

En el cas de la joventut, i donat que a molts municipis no es disposa d’un progra-
ma específic, aquests, en complir l’edat màxima acceptada a l’àrea infantil-juvenil, 
són derivats a l’àrea adulta, on es prioritza l’atenció a diagnòstics greus, deixant en 
un segon pla els que no ho són tant, principalment degut a la manca de professio-
nals de la salut mental. Això suposa un problema, ja que les visites no es fan amb la 
freqüència recomanada i es perd la confiança que s’havia obtingut amb el psicòleg 
que havien tingut fins aleshores, fet que suposa en moltes ocasions haver de tornar 
a començar de nou.

En aquest sentit, municipis com l’Hospitalet de Llobregat (Espai Jove) o Girona 
(Centre Jove de Salut) sí que disposen d’aquest servei especialitzat, i que creiem per-
tinent que s’exporti a aquells municipis que no disposen d’aquest programa.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Ampliar la plantilla de psicòlegs i psiquiatres dels serveis de salut mental per 

a poder garantir l’atenció en la freqüència recomanada en cada cas en funció del 
pacient.

2. Crear i/o desenvolupar, en funció del territori, programes específics de salut 
mental destinats a la joventut, com els Espais Joves o Centres Joves d’Hospitalet de 
Llobregat o Girona, per incentivar-hi l’assistència.

3. Flexibilitzar la derivació de pacients que es trobin entre els dos sistemes (in-
fantil-juvenil i adult) per evitar perdre la confiança i no haver de començar de nou a 
forjar els vincles assolits amb els professionals anteriors.

4. Garantir l’accessibilitat d’aquests serveis a la totalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de septiembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la supressió de l’apartat 8.3 
de la Resolució ACC/821/2022, per la qual es fixen les espècies 
objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça 
i les vedes especials per a la temporada 2022-2023 en tot el territori 
de Catalunya
250-00786/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 71712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Sergio Macián de Greef, 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 la supresión del artículo 8.3 
de la Resolución ACC/821/2022, de 22 de marzo, por la que se fija las especies ob-
jeto de aprovechamiento cinegético, los periodos hábiles de caza y las vedas espe-
ciales para la temporada 2022-2023 en todo el territorio de Cataluña, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Cataluña es una de las regiones de España con mayor actividad en el campo ci-

negético. En la última década se han llegado a expedir más de 30.000 licencias de 
caza al año.

La actividad cinegética es una herramienta imprescindible para la correcta ges-
tión de los ecosistemas, la conservación del medio natural y la mejora de la biodi-
versidad. Es un instrumento fundamental de gestión del territorio y uno de los mo-
tores económicos del mundo rural.

El pasado 28 de marzo de 2002 se publicó la Resolución ACC/821/2022, de 22 
de marzo, en la que se determinan las especies objeto de aprovechamiento cinegéti-
co, los periodos hábiles de caza y las vedas especiales para la temporada 2022-2023 
en todo el territorio de Cataluña.

Respecto a la caza del jabalí se introduce como novedad la obligación, de las 
sociedades de cazadores, de notificar las batidas de jabalí con la máxima previsión 
posible.
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La Federación Catalana de Caza ha trasladado al Departamento de Acción Cli-
mática, Alimentación y Agenda Rural la imposibilidad de cumplir con el artículo 
8.3 de la Resolución ACC/821/2022, de 22 de marzo, por la que se fijan las especies 
objeto de aprovechamiento cinegético, los periodos hábiles de caza y las vedas es-
peciales para la temporada 2022-2023 en todo el territorio de Cataluña.

El art. 8.3 de la mencionada resolución establece la obligación de comunicar las 
coordenadas UTM del punto central de la batida. Sin embargo, resulta prácticamen-
te imposible precisar con exactitud la localización en la que tendrá lugar la batida, 
al tratarse de animales vivos y en constante movimiento. A mayor abundamiento, 
dicha exigencia carece de sentido cuando la actividad cinegética se realiza en reser-
vas de caza de titularidad privada.

Las compañías aseguradoras han manifestado que el no cumplimiento o la in-
correcta comunicación del requisito establecido en el artículo 8.3 de la Orden de 
Veda, puede comportar, en caso de accidente, la exoneración de responsabilidad por 
su parte. Recayendo en el titular del aprovechamiento cinegético las consecuencias 
económicas derivadas de dicha omisión y, subsidiariamente, en la persona designa-
da jefe de grupo y en la Junta de la Sociedad de Cazadores, 

Además los cazadores lamentan el desprecio de la administración catalana, a la 
que acusan de ser la primera que no cumple con la normativa establecida en esta 
materia. Por ejemplo, no se ha desarrollado el Reglamento que debería establecer 
los accesos al medio natural, pendiente desde mediados de los años noventa, ni se 
ha definido lo que es una perrera deportiva, acarreando sanciones por no disponer 
de núcleo zoológico, ni tampoco se ha publicado el Decreto de control de preda-
dores.

En consecuencia no sólo se crea una situación de inseguridad jurídica en el sec-
tor cinegético sino que también el ámbito social, económico y medio ambiental se 
ven afectados.

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 artículo 8.3 de la Resolución ACC/821/2022, de 22 de marzo, por 

la que se fijan las especies objeto de aprovechamiento cinegético, los periodos hábi-
les de caza y las vedas especiales para la temporada 2022-2023 en todo el territorio 
de Cataluña.

2. Exigir respeto a la actividad cinegética y, por ende, a los cazadores, que tienen 
derecho a ser tratados con dignidad, decoro y honorabilidad, y a no ser perseguidos 
ni a ser tratados como potenciales infractores de la Ley.

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX
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Proposta de resolució sobre les mesures per a suprimir 
les desigualtats en les polítiques públiques pel que fa al dret 
de les dones embarassades a continuar amb llur embaràs
250-00787/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 71713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Sergio Macián de Greef, portavoz adjun-

to, Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución sobre medidas adoptar para suprimir las 
desigualdades en las políticas públicas sobre el derecho de las mujeres embarazadas 
a seguir con su embarazo, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Igualtat i Fe-
minismes, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En España se aplican políticas públicas que afectan directamente al derecho más 

esencial que tiene el ser humano, el derecho a la vida, la Ley del Aborto. Se utiliza 
el término «interrumpir el embarazo», cuando la realidad consiste en acabar con la 
vida humana de un inocente.

El aborto es un drama y es un fracaso de nuestra sociedad. Y está siendo utili-
zado como medida para incentivar la confrontación, como línea estratégica para se-
parar, segregar y señalar a quien muestra su disconformidad con los dogmas –femi-
nismo, empoderamiento de la mujer, libertad sexual e ideología de género–. No cabe 
ninguna duda sobre su instrumentalización para el control demográfico, control de 
la natalidad y destrucción de la familia como núcleo de toda sociedad.

El Ministerio de Igualdad ha presentado la Ley del aborto al Consejo de Minis-
tros, una ley que permitirá que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el 
permiso paterno/tutores legales, podrán elegir entre el aborto quirúrgico y el far-
macológico, elimina el plazo de reflexión de tres días, garantizará el aborto en los 
centros sanitarios públicos, el aborto será considerado un servicio de urgencia, la 
píldora del día después se administrará en centros de salud y farmacias de forma 
gratuita, y creará un registro de profesionales objetores de conciencia, se introduce 
la obligatoriedad de la educación sexual en todas las etapas educativas, etc.

Está Ley busca potenciar más el aborto como única opción a una situación de 
vulnerabilidad. No podemos ser ajenos el número de abortos en 2020 que ascendie-
ron a 88.000 mujeres en España, de las que más de 8.600 tenían 19 años o menos. 
De aprobarse esta Ley es indiscutible que provocará un descontrol en las menores 
de edad que incentive la irresponsabilidad y los abortos.

El actual marco jurídico obliga a los poderes públicos a amparar a la familia, a 
la mujer sea cual fuera su estado civil, a garantizar la conciliación laboral y fami-
liar, de esta forma la mujer embarazada y su hijo aún no nacido quedan amparados 
por la Ley; ella para ser madre y él para llegar a nacer. Esto es muy necesario, pues 
la maternidad es atacada desde todos los ámbitos, alimentado todo ello con un dis-
curso político adverso, como es la Ley de Aborto y las modificaciones que quieren 
realizarse.

En la actualidad la mujer se está viendo privada de la vocación de ser madre por 
múltiples factores, tanto sociales, culturales, profesionales y de falta de apoyo por par-
te de las administraciones públicas.

Nos encontramos que en vez de poner facilidades a las madres para que las que 
quieran y deseen ser madres puedan serlo, desde la Generalitat de Cataluña, más 
concretamente desde la consejería de Igualdad y Feminismos, proponen el aborto 
como única solución.
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El aborto es un fracaso, tanto para la mujer que se ve abocada a tomar esa deci-
sión como la única solución a su situación, como para la sociedad y las administra-
ciones que no ofrecen ninguna alternativa.

En los presupuestos de la Generalidad para el año 2022, dentro de la Secretaria 
de Igualdad, se establece, en concepto de familia, la partida de 1.238.033,89 euros 
y en la Secretaría de feminismos, se establece, en concepto de familia, la partida de 
220.000 euros, cantidades que no van destinadas al amparo de las familias en estas 
circunstancias.

La Generalitat de Cataluña, nunca ha desarrollado un sistema de ayudas y asis-
tencia real a la mujer embarazada en una situación de vulnerabilidad para que tenga 
la oportunidad de llevar a término su embarazo con el apoyo necesario que compen-
se las circunstancias que le llevan a tomar la decisión de abortar. No se ha priori-
zado la atención especial a la mujer embarazada, todo lo contrario, dan como única 
alternativa el aborto, convirtiéndolo en un método anticonceptivo más, con graves 
consecuencias.

En definitiva, debemos tener en cuenta a la mujer en tanto madre y al hombre en 
tanto padre, a ambos en tanto cuidadores de sus hijos. Así, es necesario impulsar 
políticas públicas para lograr condiciones adecuadas para lograr una consecución 
de la maternidad/paternidad como derechos que deben ser garantizados por los po-
deres públicos, especialmente en los casos de embarazos en situaciones vulnerables.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Impulsar políticas públicas para proteger a las mujeres embarazadas, 

sobre todo, aquellas que se encuentren en una situación vulnerable y ofrecer garan-
tías, recursos y apoyo para que puedan seguir con su embarazo adelante.

Segundo. Suprimir todos los planes y programas que atentan contra el derecho 
a la vida del no nacido.

Tercero. Fomentar todos aquellos derechos y libertades constitucionales y civiles 
de la mujer embarazada, con el objetivo de salvaguardar su dignidad como madre y 
portadora de la vida de su hijo.

Cuarto. Eliminar la publicidad y campañas institucionales a favor del aborto pro-
movidas por la Consejería de Igualdad y Feminismos como las realizadas por otros 
Departamentos de la Generalitat de Cataluña.

Quinto. Impulsar desde la Consejería de Igualdad y Feminismos una campaña 
institucional sobre los riesgos que supone el aborto para las mujeres.

Sexto. Promover desde la Consejería de Igualdad y Feminismos un programa a 
favor de la mujer embarazada que proteja a la mujer embarazada y la vida que lleva 
dentro.

Séptimo. Potenciar la cooperación entre la administración autonómica y los 
ayuntamientos para impulsar medidas de apoyo y asistencia a la maternidad.

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2022, sobre 
l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, 
corresponent a l’exercici del 2019
256-00027/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71689).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 22.09.2022 al 27.09.2022).
Finiment del termini: 28.09.2022; 10:30 h.

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 13/2022, 
sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent 
a l’exercici del 2020
258-00018/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 71737 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 13.09.2022

L’Informe de fiscalització 13/2022, sobre el Compte general de les corporacions 
locals, corresponent a l’exercici del 2020 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/295465591.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/295465591.pdf
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Composició de les delegacions parlamentàries en institucions, 
conferències o organitzacions internacionals
395-00357/13

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 13 de setembre de 2022, ha 
acordat que en el cas que el Parlament sigui convidat a participar en una institució, 
conferència o organització internacional, la delegació parlamentària estarà formada 
entre tres i cinc membres i serà escollida per la comissió competent per raó de la 
matèria, llevat dels casos en què aquesta elecció correspongui a la Mesa del Parla-
ment.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Vox en Cataluña
399-00006/13

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS

Reg. 71459 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Garriga Vaz de Concicao, presidente, Joan Garriga Doménech, portavoz 

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, designa como portavoz adjunto a Ser-
gio Macián de Greef, en sustitución de Antonio Gallego Burgos, que cesa.

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2022
Ignacio Garriga Vaz de Concicao, presidente; Joan Garriga Doménech, porta-

voz, GP VOX
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 106/XIV, sobre l’avançament 
al primer trimestre del curs escolar de la resolució i la percepció 
dels ajuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional per 
a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu i sobre 
el traspàs de la gestió de les beques pendents
290-00085/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71738 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.09.2022

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 106/XIV del Par-
lament de Catalunya, sobre l’avançament al primer trimestre del curs escolar de la 
resolució i la percepció dels ajuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional 
per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu i sobre el traspàs de la 
gestió de les beques pendents (tram. 290-00085/13), us informo del següent:

En relació al compliment del segon punt i com a continuació de l’informe de 
compliment presentat el 30 de desembre de 2021 amb número de registre d’entrada 
al Parlament 26909, s’informa que la competència en convocatòria de beques a l’es-
tudi es troba pendent de traspàs del Govern espanyol a la Generalitat de Catalunya. 
Així doncs, és el Ministeri d’Educació i Formació Professional qui, per ara, publica 
les convocatòries i determina el calendari d’actuacions que se’n deriven. No obstant, 
resta pendent que el Govern espanyol faci efectiu el traspàs de la competència en 
la gestió del fons de les beques i ajudes a l’estudi a la Generalitat de Catalunya, se-
gons va dictar el Tribunal Constitucional en la seva sentència de 2016, en la que va 
resoldre favorablement un recurs del Govern de la Generalitat contra el Reial decret 
1721/2007, de 21 de desembre, pel que s’estableix el règim de beques i ajudes a l’es-
tudi personalitzades.

Fins que aquest traspàs no sigui efectiu, el Departament d’Educació s’atendrà, 
pel que fa a la gestió d’aquestes beques, al que reguli i estableixi el Ministeri d’Edu-
cació i Formació Professional.

El Ministeri d’Educació i Formació Professional, ens convocant de les beques 
per a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i per a alumnat d’en-
senyaments post obligatoris, ha regulat mitjançant la Resolució de 13 de maig de 
2022, de la Secretaria d’Estat d’Educació, per la que es convoca la convocatòria 
d’ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs aca-
dèmic 2022-2023:

https://educacio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/
beques-ministeri/ajuts-nee/358-convocatoria-boe-ee.pdf

Com els darrers anys, ha establert un termini de presentació de sol·licituds que 
finalitzarà el dia 30 de setembre de 2022, data a partir de la qual els òrgans de ges-
tió de les beques hauran de dur a terme tots els tràmits per a resoldre les sol·licituds 
i procedir als tràmits de pagament que corresponguin.

Per a la campanya d’aquest curs, el Departament d’Educació ha reforçat amb 29 
persones les unitats de gestió de les beques, a fi de millorar el temps de resolució 
de les mateixes.

https://educacio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/beques-ministeri/ajuts-nee/358-convocatoria-boe-ee.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/beques-ministeri/ajuts-nee/358-convocatoria-boe-ee.pdf


BOPC 385
19 de setembre de 2022

4.50.01. Compliment de resolucions 29 

Al portal de l’enllaç següent podeu consultar tota la informació relativa a aques-
tes beques: https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alum-
nes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu

Barcelona, 9 de setembre de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 108/XIV, sobre la construcció 
d’un gimnàs i una sala polivalent a l’Escola Splai, de Barcelona
290-00087/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71739 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.09.2022

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 108/XIV, sobre la 
construcció d’un gimnàs i una sala polivalent a l’Escola Splai, de Barcelona (tram. 
290-00087/13), us informo del següent:

Actualment no s’ha dotat la partida pressupostària per poder executar aquesta 
obra.

El Consorci d’Educació de Barcelona planifica en base a l’equivalència dels cen-
tres i dels seus equipaments i cal treballar des del punt de vista pressupostari per 
poder incorporar pressupostos que contemplin actuacions com la proposada. El pro-
jecte executiu que es demana per l’Escola Splai, no està, de moment, previst en els 
pressupostos actuals, condició necessària ja que estem parlant de dotacions PIM –no 
són obres menors, ni de manteniment.

Cal recordar també que actualment el Departament d’Educació està desplegant 
el Pla Director d’infraestructures (2021-2028):

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-director-in-
fraestructures-educatives/

Aquest Pla s’articula en dos grans eixos, dels que es poden consultar els objec-
tius, 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

Barcelona, 9 de setembre de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu
https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-director-infraestructures-educatives/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-director-infraestructures-educatives/
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
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Control del compliment de la Resolució 224/XIV, sobre l’Escola Eladi 
Homs, de Valls
290-00185/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71740 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.09.2022

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 224/XIV, sobre 
l’Escola Eladi Homs, de Valls (tram. 290-00185/13), us informo del següent:

En primer lloc, sobre l’establert a la lletra a sobre el caràcter singular de l’escola 
Eladi Homs, s’informa que segons les dades d’escolarització actualitzades i seguint 
els criteris de càlcul de plantilles i d’assignació de reforços docents, l’escola Eladi 
Homs té la dotació necessària per impartir els ensenyaments d’Educació Infantil i 
d’Educació Primària. L’estudi de la plantilla de l’escola s’ha fet tenint en compte 
que el centre és una escola d’oferta educativa completa de complexitat alta que té 
implementat el SEP.

Tenint en compte el nombre d’habitants del municipi de Valls, 24.477 habitants, 
els recursos d’escola inclusiva són els següents:

– Suport Educatiu Complementari (vetlladors): 145 hores setmanals, de les quals 
55 són de l’escola Eladi Homs.

– Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI): recursos docents (13 dotacions), 
de les quals 4 són de l’escola Eladi Homs; recursos d’Educadors (11 dotacions), de 
les quals 4 són de l’escola Eladi Homs.

– Itineraris formatius Específics (IFE): recursos docents (3 dotacions).
A més, el centre Eladi Homs presenta les següents ràtios:
– Ràtio alumnes/grup 207/10 = 20,7
– Ràtio alumne/docent 207/21 = 9,86 (amb reforços docents 207/23 = 9)
En relació a la dotació d’un fisioterapeuta i un logopeda, cal destacar que els 

equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són un servei de suport 
i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat edu-
cativa. Desenvolupen les seves actuacions en els centres educatius i en el seu entorn 
amb estreta col·laboració amb els altres serveis i professionals del sector.

Pel que fa a la dotació d’un/a fisioterapeuta, cal indicar que aquesta figura ha de 
donar resposta a les necessitats de tots els centres del municipi, i per tant, s’ha de fer 
una distribució equilibrada del recurs de fisioterapeuta segons les necessitats globals 
de l’alumnat. L’atenció de la professional és de 10,5 hores setmanals.

Per últim, en relació a la figura del logopeda, fins ara, no ha estat necessària per 
l’alumnat del centre educatiu Eladi Homs. Actualment, hi ha un alumne que presen-
ta la necessitat d’un logopeda i des del CREDA s’estan assignant les hores necessà-
ries d’un/a logopeda per atendre’l.

En segon lloc, en relació a l’increment dels suports intensius per a l’escolaritza-
ció inclusiva (SIEI) de la lletra b, s’informa que el passat mes d’agost es va aprovar 
el manteniment de la SIEI a l’Escola Eladi Homs. Així doncs, actualment, l’escola 
Eladi Homs té 33 alumnes atesos amb 4 dotacions de recursos docents i 4 dotacions 
de recursos d’educadors. Amb tot, es pot afirmar que l’escola Eladi Homs compleix 
la normativa i dona una correcta atenció al seu alumnat.

En qualsevol cas, s’informa que la plantilla per al proper curs serà de 19 docents, 
tenint en compte que hi consten 2 mestres d’educació especial i 3 SIEI.

La previsió de matrícula per al curs 2022-2023 és de 190 alumnes, la qual cosa 
implica:

– una ràtio global de 21 alumnes per grup; 



BOPC 385
19 de setembre de 2022

4.50.01. Compliment de resolucions 31 

– una ràtio de 10 alumnes per docent, sense tenir en compte altres recursos, com 
són els/les educadors/res, i ni el servei de monitoratge de suport.

En aquest sentit, tal com posa de manifest el Síndic de Greuges en el seu infor-
me sobre L’educació inclusiva a Catalunya, «[...] per il·lustrar els desequilibris, a 
continuació es presenten els nivells d’escolarització d’alumnat amb necessitats edu-
catives especials en els diferents centres de primària de tres municipis, Vilanova i 
la Geltrú, Valls i Vilafranca del Penedès (vegeu les taules 14, 15 i 16). Els casos de 
Vilanova i la Geltrú i Valls són paradigmàtics perquè són municipis que no dispo-
sen de centres d’educació especial i que han fet una aposta decidida per l’educació 
inclusiva, però que tenen forts desequilibris interns i presenten al seu torn els dos 
centres ordinaris amb un percentatge d’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials més elevat de Catalunya, del voltant del 25%. L’absència de centres d’educació 
especial a la zona s’ha substituït per la presència de determinats centres ordinaris 
amb projectes educatius inclusius per a la diversitat de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials que contrasten, però, amb la resta de centres ordinaris del mu-
nicipi, amb un nivell de corresponsabilitat i amb una disponibilitat de recursos per 
a l’escolarització d’aquest alumnat més baixa. La manca de centres d’educació es-
pecial no comporta necessàriament que els centres ordinaris siguin més inclusius. 
L’elevada concentració d’alumnat amb necessitats educatives especials, i també de 
mesures i suports en aquests centres, dificulta la inclusió real. El cas de Vilafranca 
del Penedès, en canvi, il·lustra la realitat de molts municipis que disposen de centres 
d’educació especial.»: https://www.sindic.cat/site/unitFiles/8067/Informe%20Edu-
cacio%20Inclusiva_cat.pdf.

És per això, que els Serveis Territorials de Tarragona han pres la decisió de dis-
tribuir els recursos entre els diferents centres del municipi, per tal de realitzar una 
distribució equilibrada dels NESE.

Per últim, en relació als mandats de les lletres c i d, sobre la redacció d’un in-
forme de les instal·lacions de l’escola per tal de determinar possibles deficiències i 
sobre la valoració d’aquests possibles deficiències, respectivament, s’informa que 
l’edifici de l’Escola Eladi Homs es va construir a l’any 1983 seguint les especificaci-
ons tècniques de les normatives vigents en aquell moment. Des de llavors, a la cons-
trucció s’hi han fet les actuacions de manteniment preventiu i de conservació que 
han anat sorgint, seguint les necessitats de cada moment. Per tant, no es considera 
necessari fer un informe de deficiències.

Barcelona, 9 de setembre de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 294/XIV, sobre l’Escola 
de Ponent, de Tarragona, i la demanda d’escolarització derivada 
del desenvolupament del pla parcial urbanístic PP10
290-00245/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71741 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.09.2022

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 294/XIV, sobre 
l’Escola de Ponent, de Tarragona, i la demanda d’escolarització derivada del desen-
volupament del pla parcial urbanístic PP10 (tram. 290-00245/13), us informo del 
següent:

https://www.sindic.cat/site/unitFiles/8067/Informe%20Educacio%20Inclusiva_cat.pdf
https://www.sindic.cat/site/unitFiles/8067/Informe%20Educacio%20Inclusiva_cat.pdf
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En primer lloc, en relació a la previsió de recursos per a dur a terme el projecte 
del nou edifici de l’Escola Ponent de la lletra a, s’informa que actualment el projec-
te d’una escola nova no es està inclòs entre les actuacions immediates al Pla director 
d’infraestructures educatives del Departament d’Educació perquè no es considera de 
caràcter urgent.

La zona de Ponent disposa de sis escoles públiques que ofereixen estudis d’in-
fantil i primària: l’Escola Campclar, l’Escola Torreforta, l’Escola Els Àngels, l’Es-
cola Riu Clar, l’Escola La Floresta i l’Escola Ponent. A més, també hi ha l’Institut 
Escola Mediterrani.

Alguns d’aquests centres estan reduint grups en els nivells inferiors, des d’I3 a 3r 
de primària degut a la situació demogràfica i la demanda actual.

Davant aquesta situació, vist el padró i l’escolarització actual, la construcció d’un 
edifici nou no és imprescindible a data d’avui. A més, els centres educatius de la 
zona de Ponent donen resposta a la demanda d’escolarització actual.

En segon lloc, respecte l’establert a la lletra b sobre l’estudi i planificació de la 
demanda d’escolarització derivada del desenvolupament del pla parcial urbanístic 
PP10, s’informa que actualment s’està treballant, conjuntament amb l’Ajuntament de 
Tarragona en la futura ubicació del centre l’Escola de Ponent, una vegada estiguin 
construïts els 400 habitatges previstos a la zona.

Barcelona, 9 de setembre de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 319/XIV, sobre la implantació 
d’un carril bus d’entrada a Barcelona a la carretera C-31 
des de Badalona
290-00266/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71695 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.09.2022

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 319/XIV, sobre la 
implantació d’un carril bus d’entrada a Barcelona a la carretera C-31 des de Badalo-
na (tram. 290-00266/13), us informo del següent:

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de la Vice-
presidència i Polítiques Digitals i Territori ha treballat i estudiat conjuntament amb 
els ajuntaments implicats la millor i de la manera més integrada possible, el projecte 
ja adjudicat de la connexió del carril interior de la C-31 entre Montgat i Badalona, 
amb el carril bus que recorre la Gran Via de les Corts Catalanes.

Barcelona, 8 de setembre de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori
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Control del compliment de la Resolució 358/XIV, de defensa 
del servei postal públic prestat per Correos
290-00301/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71670 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.09.2022

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 la Resolució 358/XIV, de defensa del 
servei postal públic prestat per Correos (tram. 290-00301/13), us informo del següent:

La contractació dels serveis postals està centralitzada, segons l’Acord marc de 
serveis postals Expedient CCS 2021 SP, i els destinataris d’aquest Acord marc són 
tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les enti-
tats adherides al Sistema Central d’Adquisicions. El contracte està dividit en 2 lots:

Lot 1 - Notificacions administratives i judicials.
Lot 2 - Altres serveis postals: cartes i targetes postals, cartes certificades, pa-

quets postals i enviaments telegràfics, llibres, diaris i publicacions, publicitat i catà-
legs, valises i enviaments del préstec interbibliotecari.

L’únic adjudicatari dels 2 lots és la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, així 
que tota la contractació dels serveis postals està adjudicada a aquesta entitat.

Barcelona, 7 de setembre de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Control del compliment de la Resolució 440/XIV, sobre l’elaboració 
i aprovació dels plans d’emergència municipal
290-00376/13

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 70722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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

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

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

l’apartat a de la Resolució 440/XIV, sobre l’elaboració i aprovació dels plans d’emer-
gència municipal, amb número de tramitació 290-00376/13, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió d’Interior.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller, del Departament d’Interior (reg. 70722).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 19.10.2022 al 09.11.2022) del termini que disposa 
el Govern per a retre comptes a la lletra a davant la Comissió corresponent, el qual 
finirà el 10.11.2022, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2022.
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 95/XIV, sobre les necessitats 
de l’escola pública
390-00095/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 71743 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.09.2022

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 95/XIV, sobre les necessitats de 
l’escola pública (tram. 390-00095/13), us informo del següent:

En primer lloc, en relació a l’apartat a, sobre l’obertura del diàleg i la negociació 
real amb el comitè de vaga educativa, s’informa que l’espai de diàleg amb la comu-
nitat educativa ja està establert a través de la mesa sectorial de negociació del Perso-
nal Docent no Universitari. El passat 17 de febrer es va convocar la Taula Sectorial 
d’Educació per abordar l’avançament del calendari escolar i els representants sindi-
cals no van assistir a la reunió. Des de llavors, no van assistir a les convocatòries de 
les darreres 7 meses sectorials de negociació del Personal Docent no Universitari en 
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. El Departament d’Edu-
cació va presentar fins a 5 propostes per tal de negociar una solució a la situació i la 
seva posició està sempre oberta al diàleg, al consens i a la resolució de la situació.

Finalment, l’1 de setembre s’ha signat un acord entre el Departament d’Educació 
i els representants sindicals, en el marc de la taula de negociació convocada pel De-
partament d’Empresa i Treball, que permet la incorporació de 3.500 professionals 
de l’educació el proper 1 de gener de 2023, tant a escoles com a instituts, reduint una 
hora la càrrega lectiva a tots els docents del sistema educatiu de Catalunya.

També s’ha donat resposta a la majoria de reclamacions sindicals, convertint els 
terços de jornada en mitges jornades, començant el camí per la reducció de ràtios 
a I3, incrementant el nombre de professionals d’atenció educativa, fent una aposta 
decidida per la Formació Professional, garantint la protecció del català i emprenent 
un procés d’estabilització del personal.

En segon lloc, en relació a l’establert als apartats b, c i d sobre la immersió lin-
güística, s’informa que el proper curs 2022-2023 cap escola ni institut aplicarà per-
centatges en l’ensenyament de les llengües.

En aquest sentit, el Departament d’Educació fomenta, protegeix i garanteix l’ús 
del català a les aules dels centres educatius, com a llengua oficial de Catalunya –en 
compliment de l’establert als arts. 6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) i 
3 de la Constitució Espanyola–, com a llengua vehicular del sistema educatiu cata-
là –segons l’establert a l’art. 35 de l’EAC– i com a llengua oficial de l’Administra-
ció educativa a Catalunya –art. 16 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació–. 
I també en compliment de la Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l’ús i l’aprenentatge 
de les llengües oficials en l’ensenyament no universitari, que estableix que el català, 
com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llen-
gua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu, i la d’ús normal en l’acollida de 
l’alumnat nouvingut, que el castellà és emprat en els termes que fixin els projectes 
lingüístics de cada centre.

Per tal d’aplicar i garantir aquests drets lingüístics, el Govern va aprovar, a pro-
posta del Departament d’Educació, el Decret llei 6/2022, del 30 de maig, pel qual 
es fixen els criteris aplicables a l’elaboració, l’aprovació, la validació i la revisió 
dels projectes lingüístics dels centres educatius: https://portaldogc.gencat.cat/utilsE-
ADOP/PDF/8678A/1910718.pdf.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8678A/1910718.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8678A/1910718.pdf
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Així doncs, els centres aplicaran les noves normatives referents a l’ús i aprenen-
tatge de les llengües i als projectes lingüístics.

En tercer lloc, sobre el període de transitorietat de tres anys als centres educatius 
per a posar en pràctica els nous currículums recollit a l’apartat e, s’informa que el 18 
de març de 2022, el Departament d’Educació va anunciar que els centres educatius 
tindran tres anys per aplicar progressivament els canvis dels nous currículums de 
primària, ESO i batxillerat per tal de facilitar així a escoles i instituts la seva adap-
tació curricular, acompanyant-los en el seu desplegament.

En quart lloc, en relació a l’apartat f, sobre el garantiment de la formació profes-
sional pública i l’ampliació de la seva oferta i recursos, s’informa que l’11 d’abril de 
2022, el Govern va presentar en roda de premsa dels consellers d’Educació i d’Em-
presa i Treball, la nova oferta integrada de formació professional 365: https://govern.
cat/govern/docs/2022/04/11/14/19/f76943d3-7c03-4203-9a0f-3dde22a85b76.pdf.

Pel curs 2022-2023 es consolida l’oferta que ja es va augmentar l’any passat per 
aquest curs 2021-2022, tant en la fase ordinària com en la extraordinària, ofertant 
413.373 places, que suposen un 34% més que l’any passat. L’increment de l’oferta en 
276 grups es concreta de la següent manera:

– 33 nous grups en els Programes de Formació i Inserció (PFI); 
– 6 en Itineraris Formatius Específics (IFE); 
– 18 en Formació Professional de grau bàsica; 
– 128,5 en grau mitjà; 
– 51,5 en grau superior; 
– i 39 en cursos d’especialització.
A més, un de cada cinc nous grups s’adreça als col·lectius més vulnerables.
Pel que fa a les noves titulacions, nous perfils d’itineraris i cursos d’especialitza-

ció, s’informa que es crearan:
– 4 nous perfils de cicles formatius de grau bàsic, amb 1 grup per cada perfil: 

activitats domèstiques i neteja d’edificis; reforma d’edificis; cuina i restauració; in-
dústries alimentàries.

– 4 nous perfils de programes de formació i inserció: auxiliar d’activitats espor-
tives i lleure (5 grups); auxiliar en centres sanitaris, zelador (11 grups); auxiliar de 
confecció en pell (1 grup); auxiliar de preparació i comercialització de peix i marisc 
(2 grups).

– 1 nou perfil d’itinerari formatiu específic (en 11 grups distribuïts pel territori): 
auxiliar en cura d’animals i espais verds.

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

Respecte als cicles formatius de grau superior (CFGS), es consolida i augmenta 
l’oferta del CFGS de Promoció d’igualtat de gènere amb un total de 6 grups, i el de 
CFGS d’Energies Renovables on ja seran 6 els grups a centres públics.

En relació als cursos d’especialització, es duplica el nombre de perfils dels cursos 
passant de 6 a 12:

– Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual: 4 grups
– Fabricació Additiva: 3 grups
– Implementació de Xarxes 5G: 2 grups
– Intel·ligència Artificial i Big Data: 6 grups
– Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics: 8 grups
– Modelatge de la Informació en la Construcció (BIM): 3 grups
Alguns peticions concretes de territori que mereixen ser remarcades de manera 

especial són les següents:
– Tots els programes PFI, modalitat PTT (8 grups) són gestionats de manera con-

junta amb les administracions locals

https://govern.cat/govern/docs/2022/04/11/14/19/f76943d3-7c03-4203-9a0f-3dde22a85b76.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2022/04/11/14/19/f76943d3-7c03-4203-9a0f-3dde22a85b76.pdf
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– CFGM Excavacions i Sondeig (Valls)
– CFGM Olis d’oliva i vins (Escola Agrària de Gandesa)
– CFGS Ramaderia i assistència en sanitat animal (Olot)
– CFGS Energies Renovables (Badalona)
Pel que fa als ensenyaments artístics, convé destacar que s’impartirà a Barcelona 

el primer CFPM de Tècniques de Dansa Urbana.
Pel que fa als àmbits i sectors productius, també cal destacar l’augment de 38 

grups de l’àmbit de la informàtica i la digitalització entre tots els estudis (14 dels 
38 són cursos d’especialització en aquest sector). També s’incrementa aquest sector 
en els estudis de Grau Bàsic amb un total de 15 grups arreu de Catalunya, 4 d’ells 
al proper curs. Destaca l’augment de 33 grups de l’àmbit de la sanitat entre tots els 
estudis. Al proper curs hi hauran 191 grups de cures auxiliars d’infermeria arreu de 
Catalunya (134 a centres públics i 57 a centres privats concertats):

– PFI SA01 Auxiliar en centres sanitaris (11 centres)
– CFPM 1601 Cures Auxiliars d’Infermeria (9 centres)
– CFPM SA20 Farmàcia i Parafarmàcia (3 centres)
– CFPM SA30 Emergències sanitàries (2 centres)
– CFPS SAD0 Documentació i Administració Sanitàries (4 centres)
– CFPS SAH0 Higiene Bucodental (4 centres)
Tots aquests grups rebran els recursos necessaris per iniciar la seva oferta for-

mativa.
Pel que fa al mandat sobre el professorat tècnic inclòs al mateix punt, s’informa 

que el proper curs 2022-2023 s’incrementarà el personal docent de formació pro-
fessional en 1.022 docents. Aquest augment comporta un cost econòmic per cada 
curs acadèmic de 55.027.844,15 €. Pel que fa a la integració del professor tècnic de 
formació professional, aquesta mesura es podrà portar a terme quan el Ministeri 
d’Educació i Formació Professional publiqui el decret que desenvolupi la Llei Orgà-
nica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional.

Per últim, en relació al punt g, sobre l’estabilització del personal interí i laboral, 
s’informa que la previsió del Departament d’Educació és, de cara al curs 2022-2023, 
publicar l’oferta d’ocupació pública d’uns 30.000 llocs per reduir la temporalitat de 
les plantilles dels centres docents. Aquesta oferta es farà mitjançant el Reial decret 
270/2022, de 12 d’abril, que permetrà convocar dos processos extraordinaris d’esta-
bilització de plantilles docents:

– un concurs excepcional de mèrits, amb una oferta pública de 12.859 places, i
– un concurs oposició extraordinari, amb 14.246 places.
El primer procés d’estabilització serà el concurs excepcional de mèrits, que està 

previst que es publiqui el setembre de 2022. Més endavant, es publicarà també una 
convocatòria, mitjançant el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, que seguirà el 
procediment ordinari:

– un concurs oposició, amb 2.166 places.
S’ha habilitat un espai al portal web del Departament amb tota la informació 

al respecte: https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/in-
gres-acces-cossos-docents/.

Barcelona, 9 de setembre de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/
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Control del compliment de la Moció 96/XIV, sobre la situació 
de l’educació
390-00096/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 71744 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.09.2022

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 96/XIV, sobre la situació de l’edu-
cació (tram. 390-00096/13), us informo del següent:

En primer lloc, sobre el marc de diàleg i l’acord amb la comunitat educativa es-
tablert als apartats a i m, respectivament, s’informa que l’espai de diàleg amb la co-
munitat educativa ja està establert a través de la mesa sectorial de negociació del 
Personal Docent no Universitari. S’informa que el passat 17 de febrer es va convocar 
la Taula Sectorial d’Educació per abordar l’avançament del calendari escolar i els re-
presentants sindicals no van assistir a la reunió. Des de llavors, no han assistit a les 
convocatòries de les darreres 7 meses sectorials de negociació del Personal Docent 
no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. El De-
partament d’Educació va presentar fins a 5 propostes per tal de negociar una solució a  
la situació i la seva posició està sempre oberta al diàleg, al consens i a la resolució de la  
situació. Finalment, l’1 de setembre s’ha signat un acord entre el Departament d’Edu-
cació i els representants sindicals, en el marc de la taula de negociació convocada pel 
Departament d’Empresa i Treball, que permet la incorporació de 3.500 professionals 
de l’educació el proper 1 de gener de 2023, tant a escoles com a instituts, reduint una 
hora la càrrega lectiva a tots els docents del sistema educatiu de Catalunya.

També s’ha donat resposta a la majoria de reclamacions sindicals, convertint els 
terços de jornada en mitges jornades, començant un camí de reducció de ràtios a I3, 
incrementant el nombre de professionals d’atenció educativa, fent una aposta deci-
dida per la Formació Professional, garantint la protecció del català i emprenent un 
procés d’estabilització del personal.

En segon lloc, pel que fa a la reversió de retallades a la que insta el punt b, s’in-
forma que el pressupost del Departament d’Educació pel 2022 és de 6.681 milions 
d’euros, cosa que suposa un creixement de 1.009 milions d’euros respecte al darrer 
pressupost de 2020. La voluntat del Departament és anar creixent i assolir els ob-
jectius que permetin garantir un sistema educatiu públic català inclusiu, amb tots els 
recursos necessaris i que doni resposta a totes les necessitats, tant d’alumnat i famí-
lies com de tot el personal dels centres educatius.

Pel que fa a l’objectiu d’assolir el 6% del PIB en despesa educativa, es recorda 
que el que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació és assolir que el 
pressupost destinat a educació a tot Catalunya sigui equivalent al 6% del PIB. Això 
inclou doncs el pressupost del Departament d’Educació, però també el de les admi-
nistracions locals, ajuntaments, diputacions, etc.

En tercer lloc, en relació al mandat recollit al punt c sobre la gratuïtat de les ac-
tivitats extraescolars en horari lectiu previstes per les tardes de setembre, s’infor-
ma que el Departament d’Educació assumeix el cost del monitoratge necessari per 
atendre a l’alumnat que assisteixi a les activitats de lleure educatiu durant el mes de 
setembre, sigui en centres de titularitat del Departament, municipals o privats en rè-
gim de concert. Altres despeses que pugui generar aquesta activitat són incloses dins 
el finançament habitual del centre de què es tracti, com a despesa de funcionament.

La programació d’aquestes activitats ha de respectar la fórmula que cada centre 
utilitza habitualment per gestionar-les. Amb aquests efectes, s’han dictat les opor-
tunes instruccions a tots els centres, difoses mitjançant el Portal de centres, per tal 
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que es puguin organitzar les activitats de lleure educatiu esmentades, a raó d’una 
hora diària, de dilluns a divendres i durant tot el mes de setembre. Les activitats són 
totalment gratuïtes per a l’alumnat assistent i tenen caràcter voluntari.

En quart lloc, en relació a l’apartat d, sobre l’aplicació dels canvis del currículum 
de l’educació bàsica, s’informa que el 18 de març de 2022, el Departament d’Edu-
cació va anunciar que els centres educatius tindran tres anys per aplicar progressi-
vament els canvis dels nous currículums de primària, ESO i batxillerat per tal de 
facilitar així a escoles i instituts la seva adaptació curricular, acompanyant-los en el 
seu desplegament.

En cinquè lloc, en relació al punt e sobre el calendari de les llars d’infants, s’in-
forma que l’article 10 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el pri-
mer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres estableix les modalitats del 
servei educatiu de manera que deixa llibertat als centres educatius –i per extensió 
a les seves titularitats– per a programar l’horari i el calendari d’atenció als infants:

Modalitats del servei educatiu
10.1 Els centres han d’oferir els seus serveis de manera continuada i sistemàtica 

a grups estables d’infants, amb freqüència diària, distribuint les activitats per fran-
ges horàries i de serveis durant deu o més mesos l’any.

També poden oferir de manera regular i amb una programació adequada un 
servei educatiu de menor freqüència i atenció horària que l’anterior a grups esta-
bles d’infants dos o més dies a la setmana, tres o més hores al dia, durant deu o més 
mesos l’any.

10.2 Cada centre defineix i aprova per a cada curs acadèmic la programació dels 
serveis educatius que ofereix, la qual ha de respectar els límits raonables de perma-
nència diària dels infants al centre i recollir la concreció de les estratègies educati-
ves i dels objectius que es pretenen assolir.

En sisè lloc, sobre l’estabilització del professorat interí recollida al punt f, s’in-
forma que la previsió del Departament d’Educació és, de cara al curs 2022-2023, 
publicar l’oferta d’ocupació pública d’uns 30.000 llocs per reduir la temporalitat de 
les plantilles dels centres docents. Aquesta oferta es farà mitjançant el Reial decret 
270/2022, de 12 d’abril, que permetrà convocar dos processos extraordinaris d’esta-
bilització de plantilles docents:

– un concurs excepcional de mèrits, amb una oferta pública de 12.859 places, i
– un concurs oposició extraordinari, amb 14.246 places.
El primer procés d’estabilització serà el concurs excepcional de mèrits, que està 

previst que es publiqui el setembre de 2022. Més endavant, es publicarà també una 
convocatòria, mitjançant el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, que seguirà el 
procediment ordinari:

– un concurs oposició, amb 2.166 places.
S’ha habilitat un espai al portal web del Departament amb tota la informació 

al respecte: https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/in-
gres-acces-cossos-docents/.

En setè lloc, en relació al punt g, sobre el pla integral de foment de la formació 
professional pública, s’informa que l’11 d’abril de 2022, el Govern va presentar en 
roda de premsa dels consellers d’Educació i d’Empresa i Treball, la nova oferta in-
tegrada de formació professional: https://govern.cat/govern/docs/2022/04/11/14/19/
f76943d3-7c03-4203-9a0f-3dde22a85b76.pdf.

Pel curs 2022-2023 es consolida l’oferta que ja es va augmentar l’any passat per 
aquest curs 2021-2022, tant en la fase ordinària com en la extraordinària, ofertant 
413.373 places, que suposen un 34% més que l’any passat.

En vuitè lloc, en relació a l’apartat h, sobre l’aprovació d’un pla de xoc per al 
desplegament del sistema educatiu inclusiu, s’informa que després de 4 anys des del 
desplegament del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alum-

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/
https://govern.cat/govern/docs/2022/04/11/14/19/f76943d3-7c03-4203-9a0f-3dde22a85b76.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2022/04/11/14/19/f76943d3-7c03-4203-9a0f-3dde22a85b76.pdf
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nat en el marc d’un sistema 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 incorpo-
ració de nous professionals. En concret, 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.

Finalment, també s’inclou una nova partida pel curs 2022-2023, de 38 milions 
d’euros, destina-da 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 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.

En novè lloc, sobre el punt i que insta a la signatura d’un acord marc amb els 
ajuntaments catalans per a la gratuïtat de l’escolarització al tercer curs (Infantil 2) a 
les escoles bressol públiques, s’informa que el passat 1 d’abril de 2022 el Departa-
ment d’Educació va signar un acord, amb la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis, per tal d’iniciar la gratuïtat per a les famílies de 
l’escolarització de l’Infantil 2 (I2) de cara al proper curs escolar 2022-2023.

Segons aquest acord, la Generalitat pagarà 1.600 euros més per infant a les esco-
les bressol públiques, el que correspon al que pagaven les famílies enguany. El De-
partament d’Educació invertirà un total de 90 milions d’euros per curs escolar. En 
funció de la tipologia de centre, el cost de la plaça per infant tindrà diferents anàlisis:

– Escoles bressol municipals: amb la nova proposta, el Departament finançarà 
1.600 euros més per cada plaça assumint el què paguen les famílies, de tal manera 
que aquestes podran gaudir de la completa gratuïtat d’aquests ensenyaments. L’ad-
ministració local, de la seva banda, mantindrà la seva part de coresponsabilitat en 
el finançament.

– Escoles bressol del Departament d’Educació: el Departament assumeix tot el 
cost d’escolarització.

– Escoles bressol privades: el Departament subvencionarà amb 800 euros per in-
fant/curs. A més, en el cas d’aquelles famílies en situació de vulnerabilitat, Educació 
subvencionarà amb 800 euros addicionals, assumint per tant 1.600 euros per alumne.

La mesura beneficia l’alumnat, les famílies, combat el despoblament rural i afa-
voreix el sistema educatiu.

En desè lloc, sobre el punt j, sobre la modificació del Decret llei 10/2019, del 28 de 
maig, del procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la 
Generalitat s’informa que el Govern va aprovar el Decret Llei 7/2022, de 14 de juny, de 
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modificació del Decret llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d’integració de cen-
tres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, mitjançant el qual s’ha procedit 
a la integració de l’Acadèmia Cultura de l’Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat) a la 
xarxa de centres públics del Sistema educatiu de Catalunya.

Per últim, sobre el mandat dels punts k i l, sobre la signatura de l’acord marc amb 
els ajuntaments catalans, es recorda que la Disposició addicional trentena de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació estableix el procediment i les quanties a reem-
borsar a les corporacions locals relatives al finançament de les places d’escola bressol:

Finançament de les escoles bressol municipals
1. El finançament de les places de les escoles bressol municipals a càrrec del de-

partament competent en matèria d’educació s’estableix en un mòdul fix per any dis-
tribuït de la manera següent:

Afectacions
a) 1.300 euros per plaça el curs 2019-2020.
b) 1.425 euros per plaça el curs 2020-2021.
c) 1.600 euros per plaça des del curs 2021-2022 fins al curs 2028-2029.
2. El finançament del cost de les places de les escoles bressol de tots els municipis 

de Catalunya des del curs 2012-2013 fins al curs 2018-2019 s’estableix en 425 euros 
per plaça, que suposa un total de 2.975 euros per plaça per al total dels set anys del 
període indicat.

3. L’import total a què fa referència l’apartat 2 s’ha de satisfer en un termini de deu 
anys, mitjançant la creació d’un fons específic, amb el calendari de pagament següent:

a) El curs 2019-2020, 200 euros per plaça.
b) El curs 2020-2021, 175 euros per plaça.
c) Els cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024, 200 euros per plaça i curs.
d) Des del curs 2024-2025 fins al curs 2028-2029, 400 euros per plaça i curs.
4. El finançament a què fa referència l’apartat 3 es reconeix a tots els ajunta-

ments de Catalunya, amb independència que n’hagin reclamat administrativament 
o judicialment el pagament, sense dret a rebre quanties addicionals per aquest con-
cepte corresponents al període indicat.

5. El nombre de places d’escola bressol per ajuntament és el que resulti de les 
dades que anualment hagin estat comunicades al departament competent en matè-
ria d’educació.

6. Els municipis que en el moment de l’entrada en vigor de la present disposició 
addicional tinguin reconeguda per sentència judicial ferma una quantia superior 
als 425 euros per plaça que estableix l’apartat 2 tenen dret a percebre la diferència 
a càrrec del fons per a cobrir el finançament del curs 2012-2013 fins al 2018-2019, 
prorratejada en un termini de deu anys.

El Govern, mitjançant la citada Disposició addicional trentena de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, estableix un finançament de 1.600 euros per plaça esco-
lar fins al curs 2028-2029. A més, ha impulsat aquesta legislatura el compromís per 
finançar la gratuïtat per a les famílies el tercer curs de l’educació infantil (i2) i es-
tudia ampliar-ho als dos nivells anteriors. D’aquesta manera les corporacions locals 
rebran 3.200 euros per alumne, fins al curs 2025-2026, tal com estableix la Dispo-
sició addicional dissetena de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic. La pròpia legislació ja fixa el compro-
mís de no retirar aquest finançament dins de l’abast d’aquesta legislatura. Posterior-
ment s’haurà de decidir al respecte del manteniment o l’ampliació del finançament.

Disposició addicional dissetena
Finançament de les escoles bressol i llars d’infants municipals per cobrir la part 

del cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies
1. El finançament a càrrec del departament competent en matèria d’educació de 

la part del cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies per plaça escolar 
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corresponent al tercer curs del primer cicle d’educació infantil, I2 (abans P2), en les 
escoles bressol i llars d’infants municipals s’estableix en un mòdul fix de 1.600 euros 
per plaça i any i per als cursos escolars 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 i 2025-
2026, d’acord amb el calendari següent:

– En l’exercici pressupostari 2022 es farà efectiu el finançament corresponent al 
primer quadrimestre del curs 2022-2023.

– En l’exercici pressupostari 2023 es farà efectiu el finançament corresponent a 
dos quadrimestres del curs 2022-2023 i un quadrimestre del curs 2023-2024.

– En l’exercici pressupostari 2024 es farà efectiu el finançament corresponent a 
dos quadrimestres del curs 2023-2024 i un quadrimestre del curs 2024-2025.

– En l’exercici pressupostari 2025 es farà efectiu el finançament corresponent a 
dos quadrimestres del curs 2024-2025 i un quadrimestre del curs 2025-2026.

– En l’exercici pressupostari 2026 es farà efectiu el finançament corresponent a 
dos quadrimestres del curs 2025-2026.

2. El finançament a què fa referència l’apartat 1 es reconeix a tots els ajunta-
ments de Catalunya titulars d’escoles bressol i llars d’infants i és incompatible amb 
l’exigència del preu públic del servei d’escolarització per part de l’ajuntament.

3. El nombre de places d’escola bressol per ajuntament és el que resulti de les da-
des que anualment es comuniquin al departament competent en matèria d’educació.

Barcelona, 9 de setembre de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Vallès Oriental davant la Comissió de Drets Socials perquè informi 
sobre la situació de les persones en risc d’exclusió sociolaboral 
i les mesures per a millorar-ne la inclusió
356-00831/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units, Bartomeu Compte Mas-
mitjà, del GP ERC, David Saldoni i de Tena, del GP JxCat, Basha Changue Cana-
lejo, del GP CUP-NCG, Jessica González Herrera, del GP ECP, Joan García Gon-
zález, del GP Cs, Lorena Roldán Suárez, del G Mixt (reg. 71796).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 09.09.2022.

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 26, tinguda el 14.09.2022, DSPC-C 391.
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4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de 
funcionaris i d’altres persones

Compareixença d’una representació de la Fundació Vallès Oriental 
davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la situació 
de les persones en risc d’exclusió sociolaboral i les mesures 
per a millorar-ne la inclusió
357-00738/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 26, tinguda el 14.09.2022, 
DSPC-C 391.

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

Projecte de pressupost del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
corresponent al 2023
334-00066/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 71708 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlament
Il·lustres senyors,
En compliment del que disposa l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 7/2019, del 14 

de novembre, de modificació de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, us trameto, adjunt, l’Acord 84/2022 d’aprovació del Projecte de pres-
supost corresponent a l’exercici 2023 d’aquest Consell i els seus annexos, que va ser 
aprovat pel Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en data 7 de setembre de 
2022, juntament amb el certificat de l’Acord.

Rebeu una cordial salutació.

Barcelona, 8 de setembre de 2022
Xevi Xirgo i Teixidor, president Consell de l’Audiovisual de Catalunya
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