
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 463/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el retorn dels serveis al con-
sultori del Pla de l’Avellà, de Cabrera de Mar
250-00360/13
Adopció 13

Resolució 464/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el retorn del servei de gineco-
logia als centres d’atenció primària de Sant Joan Despí
250-00403/13
Adopció 13

Resolució 465/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la fibrosi pulmonar
250-00432/13
Adopció 14

Resolució 466/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció primària de la salut 
a Sant Joan de Vilatorrada
250-00459/13
Adopció 14

Resolució 470/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament del segon 
Pla d’acreditació i qualificació professionals (2022-2024) i el millorament de la resi-
liència del mercat laboral
250-00680/13
Adopció 15

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les polítiques de joventut
250-00334/13
Rebuig 16

Proposta de resolució sobre la necessitat d’incrementar la inversió en les llistes 
d’espera de la dependència i la presentació d’un pla de xoc emergent
250-00542/13
Rebuig 16

2.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució de creació d’un grup de treball sobre l’aplicació dels mitjans 
de contenció mecànica als centres penitenciaris
251-00005/13
Rebuig 16
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, d’orientació agrària
200-00009/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 17

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
Assignació de la Comissió per a tenir les compareixences 17

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de suport al manteniment de l’Acadèmia General Bàsica de 
Suboficials de Talarn
250-00728/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el Pla d’actuació 2022-2026 de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat i els seus efectes pel que fa al transbordament a Martorell
250-00729/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la pobresa visual infantil
250-00730/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el condicionament i el millorament de la carretera C-1311
250-00731/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la construcció dels edificis d’educació infantil i primària 
de l’Institut Escola Mestre Andreu, de Sant Joan de les Abadesses
250-00732/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les condicions laborals i salarials del 
sistema públic de salut
250-00733/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’Escola El Roser, de Torre-serona
250-00734/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de prevenció del suïcidi al Cos de 
Mossos d’Esquadra
250-00735/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la supressió de la línia Acol del Departament d’Em-
presa i Treball
250-00736/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20
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Proposta de resolució de suport a la pagesia afectada per les gelades de l’abril del 
2022
250-00737/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la discriminació positiva en les proves 
d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra
250-00738/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la lluita contra l’ocupació d’habitatges a Mataró
250-00739/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el mercat del treball juvenil
250-00740/13
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya
250-00741/13
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la defensa de la llibertat d’expressió, la llibertat de cà-
tedra i la pluralitat ideològica a les universitats públiques
250-00742/13
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la situació de les universitats
250-00743/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la concòrdia i la reconciliació entre els espanyols a la 
regió de Catalunya
250-00744/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’impuls de la biomassa com a tecnologia de generació 
i consum energètic
250-00745/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la defensa de l’agricultura al Baix Llobregat i l’Hospi-
talet de Llobregat
250-00746/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la jubilació anticipada del personal dels cossos peni-
tenciaris
250-00747/13
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la millora dels fluxos de trànsit a l’autopista AP7
250-00748/13
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’impacte de les males pràctiques del grup «G7» de 
constructores en l’economia catalana i l’Administració
250-00749/13
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23
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Proposta de resolució sobre l’augment del nombre de patrulles diàries del Cos de 
Mossos d’Esquadra a Barcelona
250-00750/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’estat de conservació del jaciment arqueològic de la 
Torre Roja, entre Sentmenat i Caldes de Montbui
250-00751/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a l’Hospital del Vendrell
250-00753/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el millorament de les línies R4 i R2 al Baix Penedès
250-00754/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Sabadell
250-00755/13
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la necessitat d’ampliar amb urgència l’ABS Vall del Ges
250-00756/13
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la restitució de l’assistència mèdica a diversos nuclis 
urbans de la Noguera
250-00757/13
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’assistència sanitària a Castellví de 
Rosanes
250-00758/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la graduació en educació secundària obligatòria de 
l’alumnat amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
250-00759/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre els accessos al Mercat de la Flor i la Planta Ornamen-
tal de Catalunya
250-00760/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Institut de 
Vilafant
250-00761/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’aplicació del principi de no-discriminació a les proves 
d’accés a la universitat
250-00762/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre els procediments de mobilitat dels professors de religió 
als centres docents públics
250-00763/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27
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Proposta de resolució sobre la modernització del canal d’Urgell
250-00764/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la supressió del projecte «Queda’t a la Catalunya Cen-
tral»
250-00765/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la supressió de les subvencions a l’Associació d’Amics 
de la Bressola
250-00766/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el reconeixement a les víctimes del terrorisme
250-00767/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la declaració del 16 de juliol com a dia de la memòria 
històrica LGBTI
250-00768/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la reforma del projecte Odisseu
250-00769/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar la degradació del centre his-
tòric de Lleida
250-00770/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa al nucli de població de la Platja de 
Mont-roig, a Mont-roig del Camp
250-00771/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre les bones pràctiques en la lluita contra la violència 
masclista
250-00772/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-28 al pas per Sorpe, 
a l’Alt Àneu
250-00773/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre els llocs de treball vacants
250-00774/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’ocupació d’immobles a Mataró
250-00776/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la loteria «La Dooble» de Loteries de Catalunya
250-00777/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31
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Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 5/2020, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les ins-
tal·lacions que incideixen en el medi ambient
250-00778/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre carrils bus a les carreteres C-33 i C-17 entre Barcelo-
na i Mollet del Vallès
250-00779/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre les mesures i els protocols d’actuació arran de les pun-
xades en espais d’oci nocturn
250-00780/13
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’adequació i la inclusió a la Xarxa d’Espais de Memòria 
Democràtica de Catalunya del refugi antiaeri trobat a l’Institut Pau Vila, de Sabadell
250-00781/13
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

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
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la construcció del gasoducte Midcat
250-00783/13
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la condemna i la denúncia del grup Acció per la Inde-
pendència
250-00784/13
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la creació i el desenvolupament de programes de salut 
mental destinats als joves
250-00785/13
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

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
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre les mesures per a suprimir les desigualtats en les po-
lítiques públiques pel que fa al dret de les dones embarassades a continuar amb 
llur embaràs
250-00787/13
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre les places de formació professional per al curs 2022-
2023
250-00788/13
Presentació: GP VOX 34

Proposta de resolució sobre la defensa de les famílies nombroses
250-00789/13
Presentació: GP VOX 36
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici a Navàs per a l’educació se-
cundària i els estudis postobligatoris
250-00790/13
Presentació: GP PSC-Units 38

Proposta de resolució sobre les irregularitats de l’Institut d’Assistència Sanitària
250-00791/13
Presentació: GP Cs 39

Proposta de resolució sobre diverses actuacions a la carretera TV-3141
250-00792/13
Presentació: GP PSC-Units 41

Proposta de resolució sobre una via ciclista paral·lela a la carretera T-323
250-00793/13
Presentació: GP PSC-Units 42

Proposta de resolució sobre la prevenció d’incendis forestals per mitjà de l’ús de 
la ramaderia
250-00794/13
Presentació: GP VOX 42

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Cunit
250-00795/13
Presentació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 45

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

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 46

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Empresa i Treball
410-00003/13
Substitució de diputats 47

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00004/13
Substitució de diputats 47

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Po-
lítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els 
Programes Pegasus i Candiru
407-00002/13
Constitució, ratificació del president, elecció del vicepresident i elecció del secretari 47

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 243/XIV, sobre una major transparència i 
retiment de comptes de les actuacions policials
290-00201/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 359/XIV, de suport al poble cors
290-00302/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  50

Control del compliment de la Resolució 374/XIV, sobre el reconeixement i l’impuls 
de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús
290-00315/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51
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Control del compliment de la Resolució 388/XIV, sobre la taula de treball sobre les 
persones desaparegudes sense causa aparent
290-00329/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  54

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 59/XIV, sobre les actuacions del Departament 
d’Igualtat i Feminismes en matèria d’antiracisme
390-00059/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 54

Control del compliment de la Moció 88/XIV, sobre l’impuls i la dinamització de les 
Terres de l’Ebre
390-00088/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 57

Control del compliment de la Moció 107/XIV, sobre el finançament del tercer sector
390-00107/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 67

Control del compliment de la Moció 108/XIV, sobre les polítiques relatives als drets 
i les oportunitats de la infància
390-00108/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 70

Control del compliment de la Moció 113/XIV, sobre les polítiques turístiques
390-00113/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 70

Control del compliment de la Moció 130/XIV, sobre la necessitat de garantir la se-
guretat ciutadana
390-00130/13
Designació de la Comissió competent 71

Control del compliment de la Moció 131/XIV, sobre els drets de les persones que 
exerceixen el treball sexual
390-00131/13
Designació de la Comissió competent 71

Control del compliment de la Moció 132/XIV, sobre l’impuls de les polítiques LGBTI
390-00132/13
Designació de la Comissió competent 72

Control del compliment de la Moció 133/XIV, sobre l’inici del curs 2022-2023 en el 
servei públic d’educació
390-00133/13
Designació de la Comissió competent 72

Control del compliment de la Moció 134/XIV, sobre la planificació del curs escolar 
2022-2023
390-00134/13
Designació de la Comissió competent 72

Control del compliment de la Moció 135/XIV, sobre el balanç del curs escolar 2021-
2022
390-00135/13
Designació de la Comissió competent 72

Control del compliment de la Moció 136/XIV, sobre infraestructures
390-00136/13
Designació de la Comissió competent 72

Control del compliment de la Moció 137/XIV, sobre l’informe de seguiment de la Re-
solució 2381 de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa
390-00137/13
Designació de la Comissió competent 73

Control del compliment de la Moció 138/XIV, sobre les polítiques digitals
390-00138/13
Designació de la Comissió competent 73

Control del compliment de la Moció 139/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’es-
tratègia de futur per a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran
390-00139/13
Designació de la Comissió competent 73
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Control del compliment de la Moció 140/XIV, sobre mesures de millora de la mobilitat
390-00140/13
Designació de la Comissió competent 73

Control del compliment de la Moció 141/XIV, sobre la creació d’un fons de transició 
nuclear just amb els territoris propers a Ascó i a Vandellòs
390-00141/13
Designació de la Comissió competent 73

Control del compliment de la Moció 142/XIV, sobre la protecció del medi litoral
390-00142/13
Designació de la Comissió competent 74

Control del compliment de la Moció 143/XIV, sobre la situació política internacional 
i el dret a l’autodeterminació
390-00143/13
Designació de la Comissió competent 74

Control del compliment de la Moció 144/XIV, sobre l’impacte de la repressió en l’in-
dependentisme i en els estàndards democràtics de l’Estat espanyol
390-00144/13
Designació de la Comissió competent 74

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori amb 
el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre les ac-
cions previstes en l’àmbit de les polítiques digitals
354-00153/13
Acord sobre la sol·licitud 74

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

Sol·licitud de compareixença de Jordi Corominas, de la Secció de Ciències i Tec-
nologia de l’Institut d’Estudis Catalans, davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori perquè presenti l’informe de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00756/13
Rebuig de la sol·licitud 75

Sol·licitud de compareixença de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urba-
na del Govern de l’Estat davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè 
informi sobre l’estat de la xarxa de Rodalies de Catalunya i Adif
356-00830/13
Acord sobre la sol·licitud 75

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori amb el vicepresi-
dent del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre les accions pre-
vistes en l’àmbit de les polítiques digitals
355-00068/13
Acord de tenir la sessió informativa 75

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

Compareixença d’una representació de l’associació Diàspora Ebrenca davant la 
Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre les reclamacions de 
la campanya «Hem perdut lo tren!» i les peticions de restabliment del servei de tren 
ràpid entre Tortosa i l’Aldea-Amposta i Barcelona
357-00431/13
Substanciació 76

Compareixença d’una representació de la plataforma Trens Dignes Terres de l’Ebre - 
Priorat davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre les 
reclamacions de la campanya «Hem perdut lo tren!» i les peticions de restabliment 
del servei de tren ràpid entre Tortosa i l’Aldea-Amposta i Barcelona
357-00432/13
Substanciació 76
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Compareixença de Ramon Lamiel Villaró, director del Servei Català de Trànsit, da-
vant la Comissió d’Interior per a informar sobre les dades de sinistralitat viària a les 
comarques de Girona
357-00447/13
Substanciació 76

Compareixença de Joan Costa Barnola, cap de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les dades de sinistralitat viària a 
les comarques de Girona
357-00448/13
Substanciació 76

Compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a exposar el seu parer sobre les 
polítiques de joventut
357-00582/13
Substanciació 77

Compareixença de Joan Portals, cap de la Comissaria General de Mobilitat, davant 
la Comissió d’Interior per a informar sobre les dades de sinistralitat viària de les 
comarques de Girona
357-00681/13
Substanciació 77

Compareixença d’una representació de l’àrea de trànsit de Comissions Obreres da-
vant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació de la Divisió de Trànsit 
dels Mossos d’Esquadra i l’augment de la sinistralitat
357-00685/13
Substanciació 77

Compareixença de Carles Ibáñez Martí, cap de l’Àrea de Canvi Climàtic d’Eurecat, 
davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00729/13
Substanciació 77

Compareixença de Juan Pedro Martín-Vide, professor d’enginyeria hidràulica de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi sobre la Protec-
ció del Delta de l’Ebre
357-00730/13
Substanciació 77

Compareixença de José Luis Casamor, professor associat del Departament de Di-
nàmica de la Terra i de l’Oceà de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió 
d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00731/13
Substanciació 78

Compareixença de Vicenç Gràcia Garcia, expert en dinàmica litoral del delta de 
l’Ebre, davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00732/13
Substanciació 78

Compareixença del director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Jus-
tícia de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració davant de la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes sobre la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència, mas-
clista, relativa a la es indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència 
masclista i llurs filles i fills
357-00747/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 78

Compareixença del director general de Polítiques Públiques LGTBI+ davant la Co-
missió d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia
357-00748/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 78

Compareixença de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern 
de l’Estat davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre 
l’estat de la xarxa de Rodalies de Catalunya i Adif
357-00749/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 79
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de Recerca i Universitats al vicepresident del 
Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00141/13
Presentació: president de la Generalitat 79

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Proposta de bases generals de les convocatòries de pràctiques universitàries al 
Parlament de Catalunya
Acord 80
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 463/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el retorn dels 
serveis al consultori del Pla de l’Avellà, de Cabrera de Mar
250-00360/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 21, 15.09.2022, DSPC-C 393

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 15 de setembre de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori del Pla de 
l’Avellà, de Cabrera de Mar (tram. 250-00360/13), presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 24343).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el retorn dels serveis que es 

prestaven abans de la pandèmia al consultori local Pla de l’Avellà (Maresme).

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2022
El secretari en funcions de la Comissió, Juli Fernàndez i Olivares; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 464/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el retorn del 
servei de ginecologia als centres d’atenció primària de Sant Joan 
Despí
250-00403/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 21, 15.09.2022, DSPC-C 393

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 15 de setembre de 2022, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el retorn del servei de ginecologia 
als centres d’atenció primària de Sant Joan Despí (tram. 250-00403/13), presenta-
da pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana (reg. 29520).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Restablir el servei de ginecologia als centres d’atenció primària de Sant Joan 

Despí (Baix Llobregat) al més aviat possible i en una data concreta.
b) Comprometre’s que el servei de ginecologia es presti als centres d’atenció dels 

barris Centre i les Planes garantint el servei, la prevenció i el seguiment a tots els 
perfils de dona en ambdós centres.

c) Garantir a curt i mitjà termini la planificació dels recursos materials i humans 
de l’atenció primària respecte al creixement poblacional del municipi.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2022
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comis-

sió, M. Assumpció Laïlla Jou
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Resolució 465/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la fibrosi 
pulmonar
250-00432/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 21, 15.09.2022, DSPC-C 393

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 15 de setembre de 2022, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la fibrosi pulmonar (tram. 250-
00432/13), presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir el diagnòstic precoç de la malaltia pulmonar fibrosant per mitjà dels 

elements següents: 
1r. Plans de formació específics en l’atenció primària sobre malalties pulmonars 

restrictives.
2n. Un document de criteris per a derivar els pacients amb malaltia pulmonar 

restrictiva de l’atenció primària a l’especialitzada, i els pacients amb malaltia inters-
ticial a les unitats multidisciplinàries d’interstici dels serveis de pneumologia.

b) Potenciar la col·laboració entre els departaments de Salut i de Drets Socials 
amb l’objectiu d’impulsar polítiques sociosanitàries integrals per als pacients amb 
un diagnòstic de malaltia minoritària, les quals han d’incloure l’assistència psicolò-
gica des del moment del diagnòstic i durant tot el desenvolupament de la patologia.

c) Millorar la informació a la ciutadania sobre els signes i símptomes respiratoris 
que són motiu de consulta al metge o infermer, amb la finalitat d’evitar endarreri-
ments en el diagnòstic de les malalties de l’aparell respiratori.

d) Potenciar la recerca sobre aquestes patologies i el desenvolupament de nous 
tractaments.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2022
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comis-

sió, M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 466/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció 
primària de la salut a Sant Joan de Vilatorrada
250-00459/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 21, 15.09.2022, DSPC-C 393

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 15 de setembre de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció primària de la salut a Sant 
Joan de Vilatorrada (tram. 250-00459/13), presentada pel Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 39805).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Resoldre d’una manera urgent els problemes d’atenció telefònica al CAP Sant 

Joan de Vilatorrada (Bages) deguts a la manca de personal.
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b) Garantir que el CAP Sant Joan de Vilatorrada disposa dels professionals sani-
taris suficients tant en l’atenció pediàtrica com en la ginecològica.

c) Recuperar per al cap de setmana els serveis d’urgències al CAP Sant Joan de 
Vilatorrada.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2022
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comis-

sió, M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 470/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el 
desplegament del segon Pla d’acreditació i qualificació professionals 
(2022-2024) i el millorament de la resiliència del mercat laboral
250-00680/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Treball, sessió 21, 15.09.2022, DSPC-C 395

La Comissió d’Empresa i Treball, en la sessió tinguda el dia 15 de setembre de 
2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament del diàleg 
social i la reducció de l’atur de llarga durada (tram. 250-00680/13), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya (reg. 69520).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Culminar el desplegament del segon Pla d’acreditació i qualificació professio-

nals (2022-2024), inclosa la promoció del servei obert permanentment d’avaluació 
i acreditació de les competències professionals de l’Agència Pública de Formació i 
Qualificació Professionals de Catalunya, dotant-lo dels recursos necessaris en els 
propers pressupostos.

b) Continuar enfortint les relacions amb els agents socials i econòmics per a con-
tinuar impulsant acords que millorin la resiliència del mercat laboral i adaptades a 
les circumstàncies canviants de l’economia.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2022
El secretari de la Comissió, Juan Luis Ruiz López; la vicepresidenta de la Co-

missió en funcions de presidenta, Maria Antònia Batlle i Andreu
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les polítiques de joventut
250-00334/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 10, tinguda el 
21.09.2022, DSPC-C 408.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’incrementar la inversió 
en les llistes d’espera de la dependència i la presentació d’un pla de 
xoc emergent
250-00542/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Drets Socials en la sessió 27, tinguda el 21.09.2022, 
DSPC-C 404.

2.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions 
i grups de treball

Proposta de resolució de creació d’un grup de treball sobre 
l’aplicació dels mitjans de contenció mecànica als centres 
penitenciaris
251-00005/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 12, tinguda el 22.09.2022, 
DSPC-C 410.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 28.09.2022 a l’11.10.2022).
Finiment del termini: 13.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

ASSIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ PER A TENIR LES COMPAREIXENCES

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

3.10.25. Propostes de resolució

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.



BOPC 391
27 de setembre de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 18

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.
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Proposta de resolució sobre la supressió de la línia Acol del 
Departament d’Empresa i Treball
250-00736/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució de suport a la pagesia afectada per les 
gelades de l’abril del 2022
250-00737/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la discriminació positiva 
en les proves d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra
250-00738/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre la lluita contra l’ocupació d’habitatges 
a Mataró
250-00739/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre el mercat del treball juvenil
250-00740/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre la creació de l’Agència de la Natura de 
Catalunya
250-00741/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre la defensa de la llibertat d’expressió, 
la llibertat de càtedra i la pluralitat ideològica a les universitats 
públiques
250-00742/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Recerca i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.
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Proposta de resolució sobre la situació de les universitats
250-00743/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Recerca i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre la concòrdia i la reconciliació entre els 
espanyols a la regió de Catalunya
250-00744/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la biomassa com a 
tecnologia de generació i consum energètic
250-00745/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre la defensa de l’agricultura al Baix 
Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat
250-00746/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre la jubilació anticipada del personal dels 
cossos penitenciaris
250-00747/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre la millora dels fluxos de trànsit a 
l’autopista AP7
250-00748/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre l’impacte de les males pràctiques del 
grup «G7» de constructores en l’economia catalana i l’Administració
250-00749/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.
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Proposta de resolució sobre l’augment del nombre de patrulles 
diàries del Cos de Mossos d’Esquadra a Barcelona
250-00750/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre l’estat de conservació del jaciment 
arqueològic de la Torre Roja, entre Sentmenat i Caldes de Montbui
250-00751/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a 
l’Hospital del Vendrell
250-00753/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre el millorament de les línies R4 i R2 al 
Baix Penedès
250-00754/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Sabadell
250-00755/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’ampliar amb urgència 
l’ABS Vall del Ges
250-00756/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre la restitució de l’assistència mèdica a 
diversos nuclis urbans de la Noguera
250-00757/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de l’assistència sanitària 
a Castellví de Rosanes
250-00758/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre la graduació en educació secundària 
obligatòria de l’alumnat amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament
250-00759/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre els accessos al Mercat de la Flor i la 
Planta Ornamental de Catalunya
250-00760/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Institut de Vilafant
250-00761/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Recerca i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre els procediments de mobilitat dels 
professors de religió als centres docents públics
250-00763/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.
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Proposta de resolució sobre la supressió del projecte «Queda’t a la 
Catalunya Central»
250-00765/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre el reconeixement a les víctimes del 
terrorisme
250-00767/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa al nucli de població de 
la Platja de Mont-roig, a Mont-roig del Camp
250-00771/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.
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Proposta de resolució sobre les bones pràctiques en la lluita contra 
la violència masclista
250-00772/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre els llocs de treball vacants
250-00774/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre l’ocupació d’immobles a Mataró
250-00776/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.
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Proposta de resolució sobre les mesures i els protocols d’actuació 
arran de les punxades en espais d’oci nocturn
250-00780/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre l’adequació i la inclusió a la Xarxa 
d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya del refugi antiaeri 
trobat a l’Institut Pau Vila, de Sabadell
250-00781/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.
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Proposta de resolució sobre la construcció del gasoducte Midcat
250-00783/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2022 al 06.10.2022).
Finiment del termini: 07.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022.

Proposta de resolució sobre les places de formació professional per 
al curs 2022-2023
250-00788/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 71847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2022

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución sobre las plazas de Formación Profe-
sionales para el curso 22-23, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La falta de previsión y la nefasta gestión del Departament d’Educació de la Ge-

neralitat provocó el curso pasado un grave desequilibrio entre la oferta de plazas 
públicas de Formación Profesional y la demanda. Desde el mes de julio de 2021 
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diversos medios de comunicación denunciaron la previsible falta de plazas de FP 
para el siguiente curso escolar. Sin embargo, el inicio del mes de septiembre vino 
marcado por un titular: 24.000 catalanes se iban a quedar sin plaza de FP. Tras ese 
desastre el Departament d’Educació tuvo que improvisar, ampliar el periodo de ma-
triculación en septiembre, aumentar la sobreratio en 433 grupos y derivar alumnado 
al Institut Obert de Catalunya.

Cualquier observador mínimamente atento a la realidad educativa advierte que 
en momentos de crisis como la que estamos arrastrando desde el inicio de la pande-
mia y que, lamentablemente, se va a recrudecer inmediatamente tras el verano, se 
incrementa el número de personas que quieren estudiar FP para obtener una mayor 
cualificación que les permita acceder al mercado laboral con más garantías. Sin em-
bargo, el Departament d’Educació vuelve a estar alejado de la realidad, como evi-
denció el curso pasado, peligrando de nuevo la adecuada provisión de plazas de FP 
y su correcta administración en el presente curso.

Para el curso 22-23 se presentó la Proposta de criteris de planificació de l’oferta 
de Formació Professional FPCAT 365 que constataba la necesidad de crear un ma-
yor número de plazas de formación profesional. Sin embargo, el aumento de plazas 
de FP ha sido poco más de un 5%, unas 7.600 plazas más que el curso pasado. Pues 
bien, a pocos días del inicio del curso escolar 2022-2023, más de 20.000 alumnos 
catalanes aún no saben si podrán tener plaza ni en qué especialidad. El conseller 
d’Educació Gonzàlez ha vuelto a cometer el mismo gravísimo error que el año pa-
sado. Ahora, en el mejor de los casos, estos alumnos empezarán las clases un mes 
después, con la consiguiente mengua en su proceso formativo y la deserción de mu-
chos de ellos ante una nueva situación de incertidumbre. En definitiva, la oferta no 
se ha ampliado lo suficiente, los recursos siguen siendo los mismos y faltan profe-
sores técnicos de FP.

También escasean los recursos para alumnos con necesidades educativas espe-
cíficas y falta formación para profesores para atenderlos debidamente. Así mismo, 
tampoco las direcciones de los centros informan a los equipos docentes de proble-
mas de aprendizaje severos o problemas de salud mental del alumnado, algo que su-
pone un drama para muchos profesores al no disponer de herramientas ni recursos 
para ayudar a este alumnado.

Para el curso 22-23 el Departament d’Educació ha canalizado dos procesos de 
preinscripción para los ciclos formativos de Grado Medio, con el objetivo de garan-
tizar plaza a los estudiantes de continuidad educativa. Sin embargo, de acuerdo con 
los datos cedidos por los centros educativos, en aquellos ciclos formativos de Grado 
Medio donde hay una alta demanda el alumnado de continuidad educativa ha ocupa-
do rápidamente todas las plazas. Por consiguiente, se han quedado fuera el resto de 
los alumnos de no continuidad educativa, que representa el 49, 51% del total, según 
los datos del curso 21-22 del Departament d’Educació.

Asimismo, el pasado 11 de julio los centros de FP recibieron nuevas instruc-
ciones de gestión de listas de espera en los ciclos formativos de Grado Medio que 
debían aplicarse a finales del mismo mes. La gestión tendría que ser presencial en 
vez de telemática; un cambio que, además, no constaba a los centros ni tampoco al 
alumnado. Al mismo tiempo, se exigía a los centros una detallada recogida de datos 
del proceso de preinscripción y matrícula de los ciclos formativos de Grado Medio 
y de Grado Superior, ignorando que los centros de FP se iban a tener que asumir 
un sobreesfuerzo ante semejante carga de gestión con tan escaso margen de tiempo.

Con todo, los institutos se encuentran sin personal suficiente para llevarlo a cabo 
y eso puede redundar en que se retrasen las convocatorias de las comisiones de ga-
rantías de admisión, órganos de seguimiento para garantizar los derechos de las per-
sonas que accedan a los ciclos formativos.

Como colofón, a finales de junio el Departament d’Educació indicó a las direc-
ciones de los centros que finalmente iban a incrementarse las ratios a 33 alumnos 
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por grupo, contraviniendo así su compromiso de establecer una ratio máxima de 30 
alumnos.

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) Convocar con carácter inmediato las comisiones de garantías de admisión en 

todos los servicios territoriales de Educación y publicar la oferta pública y concer-
tada definitiva para el próximo curso con el detalle de las plazas de nueva creación 
y la cuantía presupuestaria destinada.

2) Ampliar la oferta pública y concertada para incrementar los grupos, planifi-
cadas previamente en virtud de la demanda, tanto para los alumnos provenientes de 
4º de ESO, como de GES, provenientes de otros ciclos formativos, Ciclos Medios y 
Bachillerato.

3) Destinar recursos extraordinarios de personal docente.
4) Aumentar la oferta de plazas del Institut Obert de Catalunya y acoger única-

mente las solicitudes de alumnos que desean cursar sus estudios en línea.
5) Invertir en recursos especializados para atender al alumnado con necesidades 

educativas específicas y formar al profesorado en la atención a este tipo de alumnado.

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la defensa de les famílies nombroses
250-00789/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 71879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2022

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 en defensa de las familias numerosas, para 
que sea sustanciada ante la Comissió de Drets Socials, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La familia es la institución natural que funda la sociedad, es previa al Estado y 

este tiene la obligación de protegerla en el plano jurídico, económico y social. El 
artículo 16.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que «La 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la pro-
tección de la sociedad y del Estado.» 

La política en defensa de la familia tiene como objetivo apoyar a esta institución 
en el cumplimiento de las funciones esenciales que realiza como primer agente so-
cial. En los principales instrumentos jurídicos internacionales de Derechos Huma-
nos se exige la protección integral de la familia «pues constituye uno de los puntos 
de conexión más decisivos entre las libertades fundamentales de la persona y los 
derechos sociales».

Todo ello se consagra en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 
16.3), el Pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos (art. 23.1), el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10.1) y a nivel europeo, 
en la Carta Social Europea (art. 16) y en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea (art. 33.1).
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La familia debe ser una prioridad para cualquier gobierno. Además, en un con-
texto como el que acontece en nuestro país con una tasa de natalidad pírrica, las 
familias numerosas merecen una protección especial en tanto que constituyen una 
garantía de futuro y un bien para la sociedad que merece ser protegido. El reconoci-
miento como tal se rige por la Ley 40/2003 de Protección a las Familias Numerosas, 
que define las condiciones básicas de garantía de protección para todo el Estado.

Según los últimos datos de la Generalitat de Cataluña, que corresponden al pri-
mer trimestre de 2022, el número de familias numerosas con título acreditativo as-
ciende a un total de 142.903. De ellos 100.463 corresponden a Barcelona; 18.043 a 
Tarragona, 15.940 a Gerona y 8.457 a la provincia de Lérida.

La Encuesta anual de satisfacción y consumo 2022 es un estudio que realiza 
cada año la Federación de Familias Numerosas de Cataluña (Fanoc) para conocer 
mejor la realidad de las familias numerosas en Cataluña. En este estudio se cons-
tata cómo la cuestión económica pesa bastante en la primera etapa infantil. Según 
el estudio, el 14% de estas familias no pudo obtener plaza de guardería y el 19% no 
va a la guardería por falta de recursos. También las familias numerosas soportan un 
elevado nivel de gasto en cuestiones cómo la alimentación: el 24% de estos hogares 
gasta entre 300 y 500 euros al mes en comida, y el 57% tiene que destinar a la ces-
ta de la compra entre 500 y 1.000 euros al mes. El 75% de las familias encuestadas 
manifiestan dificultades para pagar la hipoteca. Con este nivel de gastos fijos el ca-
pítulo del ocio se resiente, debido a la falta de presupuesto.

Fanoc destaca que «estos últimos años han crecido como nunca las tasas de po-
breza de los hogares de familias numerosas y las dificultades para llegar a final de 
mes. Tiene mucho que ver la progresiva supresión o reducción de prestaciones a las 
familias tanto por parte de la Generalitat como de los ayuntamientos».

Por otro lado, un sondeo elaborado por la Federación Española de Familias Nu-
merosas (FEFN) el pasado mes de mayo, pone de relieve cómo el aspecto económi-
co, concretamente «el llegar a fin de mes», como la cuestión más importante para 
las familias hoy en día.

El sondeo realizado por la FEFN revela también que la conciliación es la segun-
da preocupación de las familias numerosas. Asimismo, la vivienda representa otra 
cuestión importante para las familias y, en especial para las familias numerosas. La 
FEFN considera muy significativo que para casi un tercio de las familias numerosas 
su mayor preocupación sean las dificultades para conciliar.

Además, España es el país del entorno que menos ayudas tiene para las familias. 
En materia fiscal, las desgravaciones en la renta para familias sólo alcanzan el 5,4% 
mientras la media de los países europeos de la OCDE representa el 11,3%.

Las familias numerosas deben asumir un mayor coste para garantizar el cuidado, 
la educación de los hijos o el disponer de una vivienda adecuada a sus necesidades, 
algo que presenta una diferencia sustancial con el nivel de vida de otras familias con 
menos hijos o sin ellos. En este sentido, cabe recordar que el artículo 9.2 de nuestra 
Constitución establece el principio de igualdad material, que debe llevar al legisla-
dor a introducir las medidas correctoras necesarias para que las familias numerosas 
no estén expuestas a una situación de desventaja en lo que se refiere al acceso a los 
bienes económicos, sociales y culturales.

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) Defender a la familia y potenciar la natalidad.
2) Ampliar y potenciar la asignación económica por nacimiento establecida en 

Cataluña.
3) Dar mayor valor al número de hijos de la unidad familiar para el cálculo de 

las asignaciones o ayudas económicas a las familias numerosas.
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4) Dar prioridad en las asignaciones o ayudas económicas a aquellas familias 
numerosas que residan legalmente en España y sean nacionales.

5) Facilitar la adquisición en propiedad de viviendas a las familias numerosas, 
mediante un plan de ayudas específico y de bonificaciones fiscales.

6) Establecer una cuota obligada de viviendas de tamaño superior en todas las 
promociones de protección oficial, al objeto de que sean destinadas a familias nu-
merosas.

7) Implementar bonificaciones fiscales o subvenciones para las familias nume-
rosas en la compra de un vehículo con motivo de la adaptación a la normativa sobre 
sillitas de los niños.

8) Practicar bonificaciones para las familias numerosas en el impuesto de cir-
culación, al objeto de no penalizar la necesidad de tener un vehículo más grande o 
con más potencia.

9) Incentivar la introducción de la perspectiva de familia y la responsabilidad 
familiar corporativa en el ámbito empresarial, de tal manera que la situación profe-
sional no sea un impedimento para tomar la decisión de tener un hijo.

9) Promover la contratación laboral de madres de familias numerosas, bonifican-
do o subvencionando a las empresas que realicen contrataciones.

10) Establecer como obligatorio la elaboración de un Informe o Análisis de Im-
pacto Familiar en el proceso de aprobación de las políticas públicas –sociales, edu-
cativas, laborales, de vivienda, etc.– que afecten a la institución de la familia.

11) Dar más apoyo institucional y económico a las asociaciones que trabajan en 
defensa de familias numerosas.

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici a Navàs per a 
l’educació secundària i els estudis postobligatoris
250-00790/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 71890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2022

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

Gimeno Iglesias, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució per la construcció d’un nou edifici que albergui 
l’educació secundària i els estudis postobligatoris, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
La lluita per l’ensenyança pública a Navàs ve de lluny. L’any 1994 va tancar por-

tes el col·legi Ana Soler i Daniel, un centre de titularitat municipal on s’impartia 
el Batxillerat Unificat Polivalent. Això, suposava que els alumnes que optaven per 
l’educació pública havien de desplaçar-se a municipis veïns com Sallent o Puig-Reig. 
Aquell estudiant que volia estudiar al municipi de Navàs havia de fer-ho en una es-
cola concertada, propietat del Bisbat de Solsona.

Aquest fet va despertar un fort moviment social a favor de l’ensenyança pública. 
Gràcies a la mobilització ciutadana, es va aconseguir recuperar l’institut públic per-
dut en anys anteriors, i el 2011, l’Institut-escola Sant Jordi va obrir les seves portes 
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en uns mòduls prefabricats. Avui dia, onze anys després, continua funcionant en 
aquests mòduls que, teòricament, eren de caràcter provisional.

Pel camí, els ciutadans i ciutadanes han anat il·lusionant-se i frustrant-se, a parts 
iguals, amb els diversos canvis de rumb respecte a la construcció d’un centre educa-
tiu. L’any 2017, el Departament d’Educació volia construir un edifici nou, i seguint 
la seva petició, l’Ajuntament de Navàs va aprovar la cessió d’ús de terrenys munici-
pals on poder fer la construcció i facilitar així la implantació del centre al municipi.

Aquesta via va quedar aturada sobtadament el 2019, quan el bisbat va sol·lici-
tar la integració de les seves escoles concertades a la xarxa pública. Aquesta opció 
garantia el futur i evitava haver de construir un edifici nou, ja que s’aprofitava les 
instal·lacions existents. Dos anys després, la falta d’entesa entre les dues parts impli-
cades va frustrar el projecte.

En el moment actual, la solució proposada pel departament és una mera amplia-
ció de l’escola pública de primària, on s’encabirien algunes aules d’Educació Se-
cundària Obligatòria. Aquesta opció és àmpliament rebutjada pel poble de Navàs, 
per falta d’espai i, sobretot, perquè suposaria renunciar definitivament als estudis 
postobligatoris públics.

Aquest rebuig és compartit també per tots i cadascun dels partits polítics navas-
sencs, que, en el darrer ple de maig d’aquest any, van votar favorablement, i per una-
nimitat, una moció demanant la construcció d’un edifici nou on s’ubiqui, de forma 
definitiva, l’esperat institut públic.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Construir un nou edifici als terrenys cedits per part de l’Ajuntament de Navàs 

a la Generalitat de Catalunya i que albergaria l’educació secundària i els estudis 
postobligatoris, incloent Formació Professional, del municipi.

2. Assegurar el compromís del Departament d’Educació perquè la proposta es 
faci efectiva, incloent-la dins dels Acords de Govern, abans de finalitzar aquest 
2022.

3. Garantir que el Departament d’Educació tindrà enllestit el projecte durant 
l’any 2023 i, en el mateix any, s’inclourà una partida pressupostària als Pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per a al construcció del nou edifici.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Cristòfol Gimeno 

Iglesias, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre les irregularitats de l’Institut 
d’Assistència Sanitària
250-00791/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 72049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Anna 

Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo es-
tablecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre las irregularidades del Instituto de Asistencia Sanita-
ria (IAS), para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
El Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS) es una entidad de derecho público que 

forma parte del Sistema Integral de Utilización pública (SISCAT), creada con el ob-
jetivo de gestionar y administrar los servicios que la Diputación de Girona transfirió 
a la Administración de la Generalitat en materia sanitaria. El IAS gestiona el Parc 
Sanitari Martí i Julià de Salt, la red de salud mental de las comarcas de Girona y las 
áreas básicas de salud de Anglès, Breda-Hostalric y Cassà de la Selva.

En su informe 21/2020 relativo al Instituto de Asistencia Sanitaria sobre el ejer-
cicio 2017, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña indica que ha encontrado irregu-
laridades contractuales y 12,55 millones de euros de exceso de gasto durante dicho 
ejercicio, informe que ha provocado el inicio por parte del Tribunal de Cuentas de 
actuaciones previas por las dietas irregulares pagadas al menos a un alto cargo del 
Institut Català de la Salut (ICS).

En sus trabajos de fiscalización en el área de personal del IAS, la Sindicatura se 
ha visto limitada por el hecho de que la entidad no le ha facilitado la documentación 
requerida.

Del resultado de dicho trabajo de fiscalización, una vez analizadas y valoradas 
las alegaciones formuladas por el IAS, han salido a la luz diversas irregularidades: 

– Mayor contratación del personal de la que podía realizar.
– Existencia de trabajadores de oftalmología y odontología con contratos de ser-

vicios que ocupaban lugares estructurales que deberían ser cubiertos con personal 
con contrato laboral.

– Incidencias diversas en las fases de preparación, licitación y adjudicación de 
los contratos.

– Ausencia de Relación de Puestos de Trabajo.
– Realización de un gasto de 12,55 millones de euros por encima de lo presu-

puestado.
– Existencia de personal del ICS que prestaba servicio en el IAS y viceversa, 

cuando, por su carácter estructural, estos puestos de trabajos deberían haber sido 
cubiertos con personal de la propia institución.

– Un total de 9 directivos cobraron su retribución sin haber sido ésta aprobada 
por el Consejo de Administración del IAS.

– Realización de pagos en concepto de indemnización por razón de servicio a un 
ex adjunto a la gerencia por importe de 73.369 euros, que no correspondían.

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

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Cataluña rechaza las irregularidades contractuales llevadas 

a cabo, fuera de convenio, en los complementos retributivos de miembros del IAS, 
que la Sindicatura de Cuentas ha constatado y advertido en sus informes de fisca-
lización.

2. El Parlament de Cataluña considera especialmente reprochable el trato de fa-
vor que han podido implicar dichas irregularidades, especialmente por tratarse de 
irregularidades cometidas en una época en la que los derechos laborales del perso-
nal sanitario han sufrido recortes que no han sido revertidos.

3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a investigar las cir-
cunstancias en las que se han cometido las irregularidades detectadas, a depurar las 
responsabilidades oportunas para evitar que no se vuelvan a cometer dicho tipo de 
irregularidades, a recuperar las cantidades dinerarias que se hayan podido percibir 
con carácter indebido y a explicar en sede parlamentaria de manera inmediata las 
actuaciones adoptadas al respecto.

Palacio del Parlamento, 15 de septiembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre diverses actuacions a la carretera 
TV-3141
250-00792/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 72131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució sobre diverses actuacions a la carretera TV-3141, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La Comissió de Territori del dia 13 de juliol de 2020 va debatre i aprovar la Re-

solució 853/XII del Parlament de Catalunya, sobre les obres de millora de la carre-
tera TV-3141 de Reus a Cambrils, presentada pel Grup Socialista-Units per Avançar, 
que va rebre esmenes del Grup Republicà i de Junts per Catalunya.

En aquesta moció s’instava el Govern a: 
a) Continuar els treballs per a complir l’acord entre representants de l’Ajunta-

ment de Reus (Baix Camp), la Generalitat i l’Associació de Veïns de la Urbanització 
Blancafort de Reus per a construir una vorera i un carril bici entre la rotonda de la 
carretera T-11 que connecta amb la carretera TV-3141 i l’accés al Club de Tennis 
Reus Monterols i la urbanització Blancafort, impulsar-ne la redacció del projecte 
dins l’any 2020 i finançar-lo conjuntament entre l’Ajuntament de Reus i la Genera-
litat per a fer-ho amb la màxima celeritat.

b) Estudiar la viabilitat del desdoblament del carril en sentit Reus de la carrete-
ra TV-3141 en aquest mateix tram per a facilitar l’accés dels vehicles a la carretera 
T-11.

c) Elaborar un projecte de millora integral de la carretera TV-3141 perquè tin-
gui vorera, carril bici i arbrat fins a connectar amb el vial de la platja del Cavet a 
Cambrils.

En els acords aprovats, era evident la necessitat de construir una vorera al costat 
de la TV-3141, per garantir la seguretat dels vianants de la zona.

Tot i els acords aprovats en seu parlamentària, s’ha comprovat que en el projecte 
elaborat per la millora de la TV-3141 no s’hi contempla la creació de la vorera.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Modificar el projecte de millora integral de la carretera TV-3141 de Reus a 

Cambrils, per tal que contempli la construcció d’una vorera i un carril bici entre la 
carretera T-11 que connecta amb la carretera TV-3141 i l’accés al Club de Tennis 
Reus Monterols i la urbanització Blancafort.

2. Donar compliment als acords adoptats en la Resolució 853/XII del Parlament 
de Catalunya, sobre les obres de millora de la carretera TV-3141 de Reus a Cam-
brils.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Rosa Maria Ibarra 

Ollé, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre una via ciclista paral·lela a la carretera 
T-323
250-00793/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 72132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució sobre una via ciclista paral·lela a la T-323, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Dins el terme municipal de Mont-roig Miami Platja, transcorre part del traçat de 

la carretera T-323. De fet, aquesta carretera uneix el nucli de Mont-roig amb la plat-
ja, per tant, amb el nucli de Miami. Aquesta carretera presenta un trànsit elevat, ja 
que dona sortida a camions que operen en diferents indústries de la zona.

Per altra banda, en aquesta carretera hi circulen molts ciclistes, de manera que 
el Departament de Territori va anunciar el 2016 la construcció una via ciclista paral-
lela a la T-323, en un tram de 5 km, des del nucli de Mont-roig fins a la rotonda que 
enllaça amb la N-340, i l’estudi de diferents itineraris per poder circular des d’aques-
ta rotonda fins als diferents nuclis turístics al voltant de la platja. A data d’avui en-
cara no s’han començat les obres.

Malgrat la construcció d’aquesta via ciclista, que serà una millora en la seguretat 
per les persones que practiquen aquest esport al llarg de la via no es modifica l’am-
plada de la via principal, per tant, la perillositat per la seva estretor segueix essent 
un problema greu per les persones que hi circulen.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar el projecte construc-

tiu de la millora de la carretera T-323, en el primer semestre de 2023, consignant a 
aquest efecte la corresponent partida pressupostària en el pressupost de 2023 de la 
Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Rosa Maria Ibarra 

Ollé, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la prevenció d’incendis forestals per 
mitjà de l’ús de la ramaderia
250-00794/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 72135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2022

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 Catalu-
ña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par-
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lamento, presentan la Propuesta de resolución para la prevención de incendios fo-
restales mediante el uso de la ganadería, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Como consecuencia del paulatino abandono del campo y de los continuos impe-

dimentos para el aprovechamiento de los recursos forestales, se está produciendo en 
nuestros montes, barrancos y ramblas una acumulación de restos vegetales muertos 
que constituyen una verdadera mecha para la rápida propagación del fuego en caso 
de incendio.

El estado en el que se encuentran nuestros montes está causado por un fenómeno 
mucho más real que el tan manido cambio climático: el éxodo del campo hacia las 
ciudades en busca de una vida mejor, unas políticas que asfixian a agricultores y ga-
naderos, el aumento indiscriminado de los costes de producción y los bajos precios 
que se pagan por los productos agropecuarios, las políticas ecologistas que impiden 
la silvicultura y, en definitiva, el abandono de la actividad humana en montes y bos-
ques y el mayor riesgo de incendios.

Los historiales de incendios forestales en fincas con aprovechamiento cinegético 
o agrícola demuestran que el uso racional de los recursos del monte supone un freno 
natural para los incendios, puesto que las pistas y cortafuegos que se crean y man-
tienen cumplen con su función de detener el avance de las llamas.

Por tanto, la creciente criminalización de los ganaderos y las prohibiciones de 
acceso al monte del ganado, unido a los impedimentos para la silvicultura contri-
buyen a que los restos vegetales se acumulen y creen una continuidad horizontal de 
combustible seco que permite la rápida propagación de un incendio en caso de de-
clararse un fuego.

Al mismo tiempo, vemos como los ganaderos regionales sufren por las sequías 
carencias de pastos, lo que les obliga a incrementar los gastos para alimentar a sus 
animales con piensos y forrajes. Tal hecho es un lastre más para este sector tan ab-
negado como estratégico y de tanto peso en la Región de Murcia. Esta complicada 
situación para la ganadería se da pese a la acumulación de pastos y restos vegetales 
en nuestros montes, como ya se ha explicado.

Históricamente la ganadería, la agricultura, la caza y la silvicultura han ido de la 
mano con la conservación del medio ambiente, ya que, para obtener el rendimien-
to esperado, los profesionales de estos sectores se encargaban de velar por un buen 
mantenimiento de los montes y de infraestructuras como los cortafuegos. Es pre-
cisamente la separación artificial de estos sectores con el monte, tal y como exigen 
las corrientes ecologistas actuales, la que facilita que se acumule hierba en los cor-
tafuegos hasta hacerlos inservibles.

Nosotros miramos en este punto a los rebaños de ganados y su capacidad de 
consumir esta hierba y triturar con sus patas, lo que tradicionalmente ha creado una 
red de cortafuegos naturales gratuitos, permitiendo la dispersión de semillas con 
sus heces, abonando el campo y, en definitiva, ejerciendo de potente herramienta de 
conservación del medio ambiente.

Creemos que permitir un acceso ordenado y regulado del ganado a los montes 
(públicos y privados), siempre bajo el asesoramiento y supervisión de los técnicos 
de la Administración, supondría una magnífica oportunidad de evitar los incendios 
forestales tan perjudiciales para el monte mediterráneo, facilitando el desarrollo 
sostenible y dando valor y reconocimiento a la labor tradicional del pastor.

Se trataría del empleo de ganado en régimen de pastoreo controlado para eli-
minar el combustible vegetal de las zonas determinadas por la Administración (no 
solamente cortafuegos), y mantener las infraestructuras de cara a la prevención de 
incendios forestales. La acción del ganado, ordenada y controlada por el pastor, 
mantiene las áreas de cortafuegos limpias de pasto, provocando así discontinuida-
des en las masas forestales que impiden la propagación del fuego.
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Actualmente, para mantener dichas infraestructuras de cortafuegos en buen esta-
do es preciso que los recursos humanos del Plan Infomur se dediquen en invierno a los 
trabajos preventivos de limpieza de los montes para mantener sin combustible fajas y 
cortafuegos, cuando dicha tarea podría recaer en los ganaderos con sus rebaños durante 
su tránsito por el monte, permitiendo así que dichos efectivos del Plan Infomur se dedi-
casen a otras labores de conservación, ampliando así la protección del medio ambiente.

En definitiva, facilitar que el ganado, bajo el control del pastor y la tutela de los 
técnicos de la Administración, pastoree en zonas delimitadas de nuestros montes 
presenta los siguientes beneficios: 

Prevención
– Elimina el riesgo de incendios, no sólo por el mantenimiento de áreas de corta-

fuegos, sino también por la vigilancia que supone la presencia de pastores en el monte.
– Reduce la acumulación de material combustible.
– Ejerce una función preventiva clave en zonas de difícil acceso.

Mejora del medio ambiente
– Aumenta la biodiversidad, contribuye a la dispersión de las semillas
– Mejora la fertilización de las zonas pastoreadas, lo cual redunda en una mejor 

cobertura vegetal posterior mejorando la estructura del suelo y reduciendo la erosión 
y la desertización.

Apoyo al medio rural
– Se valora la labor del pastor.
– Contribuye al desarrollo rural y a la fijación de la población en el medio rural.
– Potencia el empleo de razas autóctonas y la obtención de productos de calidad.
– Reduce los gastos de los ganaderos en forrajes y piensos en épocas de sequía.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Que la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Ru-

ral en coordinación con los ayuntamientos determinen las zonas de interés donde 
es necesario crear discontinuidad horizontal de combustible (cortafuegos e infraes-
tructuras similares).

Segundo. Promover y facilitar todas aquellas actividades que vayan enfocadas a 
tal fin: permitir el aprovechamiento para leña, creación de senderos o recuperación 
y uso de las vías pecuarias, por ejemplo.

Tercero. Coordinar con las distintas asociaciones de ganaderos a nivel local la 
conveniencia de las zonas, siendo especialmente idóneas aquellas en las que el man-
tenimiento de cortafuegos por métodos convencionales resulte costoso, ya sea por 
la dificultad de acceso o por una excesiva pedregosidad.

Cuarto. Permitir el acceso de ganaderos y sus rebaños a las zonas señaladas.
Quinto. Potenciar el mantenimiento y recuperación de una buena red de infraes-

tructuras ganaderas (coladas, cañadas y veredas) que permitan hacer compatible la 
ganadería con la gestión integral del monte.

Sexto. Promover que los ayuntamientos establezcan relación con los ganaderos 
mediante contratos anuales de aprovechamientos de pastos, encargándose a los ga-
naderos del control de la vegetación en las zonas asignadas por la Administración 
a cambio de una cantidad fijada por el Gobierno Regional en base a la extensión de 
las zonas, los objetivos establecidos de reducción de matorral, el número de cabezas 
de ganado y la dificultad de los accesos.

Palacio del Parlamento, 15 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 la construcció d’un institut a Cunit
250-00795/13

PRESENTACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 72165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2022

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

tari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
nou Institut a Cunit, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Catalunya arrossega, històricament, un dèficit preocupant pel que fa a la cons-

trucció de centres educatius. Tant és així que una de cada deu escoles públiques fan 
classes en barracons, a falta d’inversió seriosa i compromesa en la construcció d’in-
fraestructures bàsiques per a la garantia del dret a l’educació. No és una justificació 
per la via de la urgència, ja que de la meitat dels barracons porten instal·lats fa més 
de deu anys.

L’IES Ernest Lluch de Cunit no és una excepció, sinó que és un dels 421 centres 
que compten amb aquest problema endèmic. Altra vegada aquest centre ha iniciat el 
curs 2022-2023amb una infraestructura indigna. A banda de la saturació d’alumnat 
i la manca d’infraestructura per acollir de manera adequada als alumnes que cur-
sen secundària, batxillerat i cursos de formació de grau mig, cal sumar-lo al context 
d’un percentatge de matrícula viva molt alt al municipi.

L’any 2021 el Ple de l’Ajuntament de Cunit va aprovar per unanimitat la cessió 
de terrenys de titularitat de l’Ajuntament de 9032m2, amb l’objectiu de construir un 
segon institut adequat a les necessitats formatives existents. Després que l’Ajunta-
ment acomplís amb tots els tràmits necessaris per ubicar el segon institut, el De-
partament d’Educació mai s’ha compromès pressupostàriament per tal de posar en 
marxa aquesta construcció abans de 2025 o 2026. A canvi, el Departament ha ofert 
la possibilitat de posar mòduls prefabricats a un altre terreny, també, de titularitat 
municipal. És a dir, la solució a la problemàtica dels espais inadequats per als i les 
alumnes de Cunit i a l’alta demanda educativa per al Departament, no és la cons-
trucció d’un nou institut i la substitució dels barracons per una infraestructura sòli-
da, sinó posar barracons a un altre espai del municipi.

Tenint en compte que, com s’ha dit, Cunit és un municipi amb una matricula 
viva molt activa, amb creixement sostingut i lineal, és una evidència, la necessitat de 
construir aquest segon institut. De fet, la instal·lació de barracons és una despesa su-
perior a la construcció d’una infraestructura, ja que aquests barracons tard o d’hora 
s’hauran de substituir per unes instal·lacions dignes per a l’alumnat. El Departament 
acabarà abonant els recursos pels barracons i per la construcció. És una pèrdua de 
recursos que respon a la deixadesa de funcions del Departament d’Educació.

Cal tenir molt en compte que la limitació de l’equipament de l’actual Institut 
Ernest Lluch provoca que l’alumnat de cicles formatius hagin de completar la seva 
formació en cicles superiors fora del municipi. O el que encara és més greu, aban-
donant els estudis perquè no es dona resposta a les seves necessitats. A tot això, cal 
sumar la necessitat que s’imparteixi formació d’acord a la demanda del mercat la-
boral i social no només als grans nuclis urbans, sinó també a la resta de municipis, 
des de cicles de salut, electricitat i electrònica, instal·lació i manteniment o seguretat 
i medi ambient.

El Departament d’educació s’ha de comprometre a iniciar les obres del segon 
institut el proper any 2023 per tal de donar resposta a la demanda i a les necessitats 

Fascicle segon
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de la ciutat de Cunit. Unes obres que, cal remarcar, han de ser estructurals, i no pe-
gats prefabricats que l’únic que aconsegueixen és que els i les estudiants hagin de 
patir condicions adverses per exercir el seu dret a l’educació així mateix com el pro-
fessorat en exercir la seva tasca docent.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Iniciar el projecte de construcció d’un nou Institut d’Educació Secundària al 

municipi de Cunit en el termini de tres mesos.
2. Fer la previsió pressupostària pertinent a l’exercici econòmic 2023.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2022 
David Cid Colomer, portaveu; Jordi Jordan Farnós, diputat, GP ECP

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

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. 72417).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2022 al 29.09.2022).
Finiment del termini: 30.09.2022; 10:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Empresa i Treball
410-00003/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 71959 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.09.2022

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

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

Comissió: Comissió d’Empresa i Treball
Alta: Judith Toronjo Nofuentes
Baixa: Joaquim Calatayud Casals

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

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00004/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 71958 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.09.2022

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

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

Comissió: Comissió d’Economia i Hisenda
Alta: Joaquim Jubert Montaperto
Baixa: Judith Toronjo Nofuentes

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

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

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

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT 

I ELECCIÓ DEL SECRETARI

El dia 21 de setembre de 2022, en la sessió que ha convocat la vicepresidenta 
Primera del Parlament en funcions de presidenta, s’ha constituït la Comissió d’In-
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vestigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs 
Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de confor-
mitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 17 de maig de 2022, pels diputats següents: 

GP Socialistes i Units per Avançar
Jordi Terrades Santacreu
Oscar Aparicio Pedrosa

GP d’Esquerra Republicana
Meritxell Serret i Aleu 
Josep M. Jové Lladó

GP de Junts per Catalunya
Josep Rius i Alcaraz
Albert Batet i Canadell

GP de VOX en Cataluña
Sergio Macián de Greef
Alberto Tarradas Paneque

GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Montserrat Vinyets Pagès
Xavier Pellicer Pareja

GP d’En Comú Podem
Lucas Silvano Ferro Solé

El GP d’Esquerra Republicana, al qual ha correspost la presidència de la Comis-
sió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 26 de juliol de 2022, ha designat presidenta la diputada Meritxell Serret i 
Aleu, la qual ha estat ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del 
Parlament, ha elegit vicepresident el diputat Albert Batet i Canadell, i secretària, la 
diputada Montserrat Vinyets Pagès.

Palau del Parlament, 21de setembre de 2022
Montserrat Vinyets Pagès, secretària de la Comissió; Meritxell Serret i Aleu 

presidenta de la Comissió

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 72157 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2022

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 243/XIV, sobre una 
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major transparència i retiment de comptes de les actuacions policials (número de 
tramitació 290-00201/13), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a), la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-
ME) ha desenvolupat els mecanismes interns de retiment de comptes adequats per 
vetllar per la qualitat del servei professional i l’estricte compliment de la legalitat 
vigent en tots els àmbits d’actuació dels efectius d’aquest cos policial.

L’estructura de la PG-ME garanteix que tots els efectius respectin els drets i lli-
bertats de la ciutadania fonamentats en l’aplicació de la legislació vigent i que en 
tots els casos en què es produeix una infracció disciplinària s’actuï per restablir els 
drets que en cada cas puguin haver estat vulnerats, mitjançant els mecanismes se-
güents:

Primer, la formació que reben tots els agents en el curs de formació bàsica de 
policia i també en els cursos d’especialitat i els cursos de promoció; segon, els codis 
ètics d’aplicació al treball policial; tercer, la supervisió de les actuacions policials 
pels comandaments; quart, l’avaluació i l’auditoria dels serveis; cinquè, l’aplicació 
del règim disciplinari; sisè, la supervisió i la tutela institucional sobre el funciona-
ment de l’administració pública que duen a terme diferents autoritats i institucions 
independents, com el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo i altres organismes 
de defensa dels drets humans; setè, la interlocució directa amb la ciutadania que 
sempre i en tot moment pot posar en coneixement de la direcció del cos qualsevol 
actuació que considerin irregular; vuitè, la participació en projectes europeus sobre 
diferents aspectes de la funció policial. Tots aquests aspectes, així com la col·labo-
ració, la coordinació i la cooperació amb altres cossos policials, contribueixen a mi-
llorar, i a augmentar, la qualitat del servei que la policia presta a la societat.

La PG-ME incorpora progressivament en els seus sistemes de treball instru-
ments, mecanismes i elements que milloren la transparència i faciliten la supervisió 
i el retiment de comptes en l’exercici de les funcions policials. Un element cabdal 
ha estat la modificació del número operatiu policial amb un nou format, més curt i 
d’alta visibilitat, que ha estat incorporat en determinades peces de la uniformitat de 
les unitats que exerceixen funcions d’ordre públic.

En relació amb l’apartat b), en cas que l’informe final que elabori la Comissió 
d’Estudi sobre el Model Policial contempli la creació d’un mecanisme extern d’ava-
luació, control i retiment de comptes de les actuacions policials, amb la garantia 
d’un escrutini independent i imparcial, es duran a terme els treballs per a la seva 
creació d’acord amb el que estableixi el marc legal que en reguli l’exercici.

Per últim, quant a l’apartat c), el Departament d’Interior té com a objectiu es-
tratègic del Pla de l’actual legislatura elaborar una nova Llei del Sistema de Policia 
de Catalunya. En aquest sentit, ha constituït un Grup de Treball Tècnic, que té per 
objectiu redactar l’avantprojecte de l’esmentada Llei, on es contemplaran mecanis-
mes per garantir la transparència, l’avaluació i el retiment de comptes de l’actuació 
dels serveis policials a fi i efecte de garantir un servei de qualitat a la ciutadania i 
alhora garantir també més seguretat i protecció als funcionaris policials en l’exercici 
legítim de llurs funcions. En el document de bases previ a l’elaboració de l’articulat 
d’aquesta nova Llei del Sistema de Policia es reflecteix aquest objectiu, en concret 
en la base sisena «Transparència i rendició de comptes » i en la base setzena «Ava-
luació»:

– Base Sisena. Transparència i rendició de comptes 
El principal actiu del Sistema de Policia de Catalunya i, en particular, dels ser-

veis que l’integren és el suport i la confiança de la ciutadania i de les seves institu-
cions, els quals depenen de la transparència i la rendició de comptes. Aquests ele-
ments, estretament relacionats entre ells, són la base de la seva legitimitat. 

El Sistema ha d’assegurar que la ciutadania pugui accedir a la informació que li 
permeti valorar-ne el funcionament i el rendiment. És a dir, ha de ser transparent per 
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tal de facilitar la participació crítica de la ciutadania en les polítiques de seguretat i, 
en particular, en les polítiques policials. 

D’altra banda, el Sistema ha de garantir que tots els seus elements estiguin a 
disposició, en tot moment, d’explicar i justificar tant el propi funcionament com les 
conductes de les persones que representen les seves autoritats, els seus òrgans o els 
seus serveis. És a dir, el Sistema ha de preveure mecanismes de rendició de comptes. 

– Base Setzena. Avaluació 
La Llei del Sistema de Policia de Catalunya ha d’incorporar la cultura de l’avalu-

ació i promoure l’elaboració i la inclusió d’indicadors que permetin avaluar les acti-
vitats policials i el seu impacte en la seguretat de la ciutadania.  

La nova llei ha d’establir una forma d’organització del Departament competent 
en seguretat que doni suport efectiu als serveis de policia, fixant, a més, objectius 
estratègics a mitjà i llarg termini i afavorint la comparabilitat entre serveis (o àmbits 
territorials) de característiques similars. Així mateix, l’òrgan que es determini ha de 
publicar informes anuals tant sobre l’adopció i l’ús dels indicadors com de l’assoli-
ment dels objectius dels plans de seguretat que afecten la policia. 

Barcelona, 15 de setembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 359/XIV, de suport al 
poble cors
290-00302/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71888 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2022

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

glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 
359/XIV del Parlament de Catalunya (290-00359/13), us informo que s’adjunta l’in-
forme de compliment corresponent.

Barcelona, 13 de setembre de 2022
Victòria Alsina i Burgués, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert

Annex
En compliment a l’establert a la Resolució 359/XIV del Parlament de Catalunya, 

s’informa que el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, a data 12 de setem-
bre de 2022, va fer entrega d’una còpia de la Resolució 359/XIV al Cònsol general 
de França a Barcelona, acompanyada d’una carta signada per la consellera d’Acció 
Exterior i Govern Obert. L’esmentada resolució també es va fer arribar a l’Assem-
blea de Còrsega, acompanyada d’una carta signada pel Delegat del Govern a França. 
A ambdues missives es traslladaven les inquietuds i l’interès del Parlament de Ca-
talunya per les reivindicacions democràtiques i de diàleg majoritàries a la societat 
corsa.

Barcelona, 12 de setembre de 2022
Gerard M. Figueras i Albà, secretari de l’Acció Exterior del Govern
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Control del compliment de la Resolució 374/XIV, sobre el 
reconeixement i l’impuls de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús
290-00315/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71884 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2022

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 374/XIV del Parlament de Cata-
lunya, sobre el reconeixement i l’impuls de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús 
(290-00315/13), us informo del següent:

En relació al reconeixement i l’impuls de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús 
esmentat als punts a) i b) i la seva assimilació al règim de lloguer esmentat al punt 
c), aquest enfocament ha estat incorporat i potenciat en la important línia d’actua-
ció emmarcada en el desplegament de les actuacions finançades amb fons europeus 
Next Generation EU.

Així s’ha fet a través de la Resolució DSO/1503/2022, de 18 de maig, per la qual 
s’aproven les condicions d’accés per a la selecció de propostes d’actuacions per al fi-
nançament del Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social 
en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, on als articles 3 i 5 
s’incorpora aquesta modalitat dins les tipologies d’habitatge promogut que poden 
rebre subvenció i s’assimila la cessió d’ús a l’arrendament.

Pel que fa al punt d) en aquests moments s’estan portant a terme els treballs a 
nivell intern per a la modificació de la Llei 12/2015 de 19 de juliol de cooperatives, 
per part de les entitats representatives, federacions i Confederació de Cooperatives 
de Catalunya.

Pel que fa al punt e) la col·laboració per al foment al desenvolupament de políti-
ques públiques en l’àmbit local de suport al model d’habitatge cooperatiu en cessió 
d’ús s’haurà de fer respectant sempre l’autonomia local de cada municipi per decidir 
les seves polítiques.

Respecte del punt f), l’any 2021 es va publicar i resoldre la Ordre EMT/219/2021, 
de 22 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la 
convocatòria dels ajuts destinats a la promoció de les cooperatives d’habitatges en 
cessió d’ús Habitatcoop, amb un pressupost d’1,5M€, que van beneficiar 16 noves 
promocions de cooperatives d’habitatges en cessió d’ús i 263 unitats de convivència. 
Es preveu la consolidació d’aquesta línia d’ajuts que està prevista que es publiqui 
enguany amb un increment de pressupost arribant a 2 milions d’euros.

La Resolució DSO/1503/2022 abans citada també dóna compliment al mandat 
parlamentari del punt g), sobre el manteniment i consolidació dels «ajuts a la pro-
moció d’habitatge social i cooperatiu», així com ja es fa a través del Decret Llei 
17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge 
i del Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la 
promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en 
règim de lloguer, normes on també es dóna resposta al mandat del punt l), sobre el 
reconeixement i promoció de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús «per a gent gran 
amb serveis i espais compartits», i al mandat del punt j).

A més, sobre la referència explícita del punt g) a aquesta política d’ajuts a la pro-
moció en entorns rurals que pateixen despoblament, el Govern ha posat en marxa el 
Programa de rehabilitació d’habitatges en entorns rurals, que incorpora com a sub-
vencionables els projectes en habitatges cooperatius en cessió d’ús o en models com 
la masoveria, cosa que facilita, a través de la rehabilitació, la incorporació (i per tant 
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la seva promoció a través de la rehabilitació) d’aquest tipus d’habitatges a l’oferta a 
disposició de la població d’aquests àmbits territorials.

Addicionalment, cal tenir en compte que en els criteris de selecció dels projectes 
del programa de foment de la promoció amb fons europeus, regulat a l’article 8 de 
l’esmentada Resolució, es premia la reserva d’habitatges destinats per a joves fins 
a 35 anys, amb 6 punts quan més del 25% dels habitatges reservats per a joves fins 
a 35 anys i 3 punts quan fins el 25% dels habitatges són reservats per a joves fins a 
35 anys. En aquesta mateixa línea, la Resolució premia la reserva d’habitatges per a 
contingents especials (casos de les meses d’emergències, discapacitats intel·lectuals, 
col·lectius vulnerables amb risc d’exclusió social, refugiats, persones de més de 65 
anys), amb 6 punts si més del 25% dels habitatges es destinen a aquests perfils, i 3 
punts si es fa reserva de fins al 25%.

Pel que fa al punt h), L’ICF disposa de línies de finançament per habitatge co-
operatiu en cessió d’ús, com la línia ICF Habitatge. Durant el primer semestre de 
2022 s’han finançat 66 projectes d’habitatge de lloguer social per un import de 21,4 
milions d’euros. Quant a novetats de finançament, s’ha obert una línia de préstecs 
per facilitar el finançament d’obres de rehabilitació energètica residencial a agents 
rehabilitadors amb l’objectiu de lluitar contra el canvi climàtic, associada a la «Lí-
nia d’Ajuts a la Rehabilitació Energètica Residencial», signada pels departaments 
d’Economia i Hisenda, Drets Socials, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Insti-
tut Català de Finances i Avalis de Catalunya SGR. Així mateix, s’ha signat un con-
veni pioner amb l’ICO i l’Ajuntament de Barcelona per facilitar la construcció i la 
rehabilitació de 1.000 habitatges en un període màxim de 10 anys, dels quals el 60% 
es destinaran al lloguer assequible i el 40% a cohabitatge. La línia, de 140 milions 
d’euros –aportats per l’ICO i l’ICF al 50%– finançarà les actuacions tant de rehabi-
litació com de nova construcció que estiguin promogudes per cooperatives en cessió 
d’ús i fundacions seleccionades per l’Ajuntament, el qual cedeix el dret de superfície 
sobre els terrenys de la seva propietat. Les actuacions finançades en el marc d’aquest 
conveni responen a criteris de sostenibilitat social, i mediambiental. D’altra banda, 
pel que fa a l’habitatge no HPO, cooperatiu o no, el mercat ja ofereix, actualment, 
finançament per a aquesta tipologia de projectes.

Pel que fa al punt i), dins de les possibilitats que el marc legal d’actuació permet, 
l’ICF sempre col·labora en la creació i impuls de nous productes que aportin valor. 
En el cas d’AVALIS, no es disposa del refinançament de CERSA, en ser operacions 
a molt llarg termini i sense la constitució d’un fons públic de refinançament tot sem-
bla indicar que no es podria abordar aquest tipus d’avals.

Pel que fa al punt k), Quant als beneficis en l’àmbit de l’impost d’actes jurídics 
documentats cal tenir en compte que aquest es genera en la promoció (construc-
ció) d’habitatges com a conseqüència dels següents actes jurídics: l’atorgament de 
l’escriptura pública d’adquisició de solar (1,5% sobre el valor del sòl); la declaració 
d’obra nova (1,5% dels costos materials de l’obra) i la divisió horitzontal (1,5% de la 
suma del valor del sol més el valor de l’obra nova). Moltes vegades, els ajuntaments 
cedeixen el sòl gratuïtament a la cooperativa, que així veu reduïts els costos de la 
seva operació de promoció immobiliària.

D’acord amb la Constitució, els poders públics han de garantir el dret a l’habitat-
ge. En compliment d’aquest dret, i atenent al fet que els recursos de què disposa són 
limitats, la Generalitat de Catalunya ha de centrar-se en la promoció d’habitatges 
protegits per atendre les necessitats habitacionals dels col·lectius més vulnerables 
(els que tenen menys capacitat econòmica). Per això s’està portant a terme, junta-
ment amb la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les 
Cooperatives, l’estudi previ d’anàlisi dels supòsits d’aplicació, els límits i requisits 
del benefici fiscal per a aquestes cooperatives i per a les persones cooperativistes 
que tenen dret a la cessió d’ús d’un dels habitatges de la promoció per valorar si es 
justifica l’exoneració fiscal pretesa.
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Quant a l’establiment de «noves bonificacions» en l’ITPAJD, cal fer avinent que 
la Llei 20/1990 de règim fiscal de cooperatives estableix un seguit de beneficis fis-
cals en atenció a la qualificació de la cooperativa com a protegida o especialment 
protegida. Així, les cooperatives protegides gaudeixen d’exempció en les modalitats 
de transmissió patrimonial onerosa o d’operacions societàries, segons sigui l’opera-
ció, en els casos següents:

a) Els actes de constitució, ampliació de capital, fusió i escissió de la cooperativa.
b) La constitució i cancel·lació de préstecs, fins i tot els representats per obligacions.
c) Les adquisicions de béns i drets que s’integrin en el Fons d’Educació i Promo-

ció per al compliment de les seves finalitats.
Les cooperatives especialment protegides, a més, gaudeixen de l’exempció en les 

operacions d’adquisició de béns i drets destinats directament al compliment de les 
seves finalitats socials i estatutàries.

Finalment, quant a les deduccions en l’IRPF, s’ha estudiat el cas d’altres comuni-
tats autònomes i es constata que Galícia, Andalusia, Múrcia, Comunitat Valenciana, 
Extremadura, Cantàbria i Aragó tenen aprovades deduccions per la inversió en co-
operatives per part de persones físiques, si bé no limitades a cooperatives d’habitatge.

Pel que fa a les cooperatives d’habitatges, la Direcció General de Tributs i Joc 
està en converses amb la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer 
Sector i les Cooperatives per estudiar l’àmbit subjectiu que hauria de tenir el bene-
fici fiscal concret.

Pel que fa al punt m), estem d’acord en la necessitat d’ampliar les modalitats 
d’habitatge per tal que es puguin ajustar a les necessitats de la gent gran. El nou 
model d’autonomia personal (que defensem des del Departament de Drets Socials) 
té una clara intenció de millorar i apostar per una atenció comunitària, i per aquest 
motiu ens comprometem a valorar i analitzar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús 
per a gent gran amb serveis i espais compartits, també conegut com a cohabitatge 
sènior, per tal de valorar la seva inclusió en l’estudi de l’actualització de la Cartera 
de serveis.

L’interès de l’Administració és facilitar la integració de les persones a la comuni-
tat i evitar o retardar al màxim la institucionalització. Per poder dur a terme aquest 
propòsit, caldrà analitzar i valorar quins són els recursos alternatius que cal facilitar 
i la prestació dels serveis necessaris per a les persones que visquin en aquests habi-
tatges cooperatius, per tal d’allargar i garantir l’autonomia de la persona i la capaci-
tat de decisió sobre la seva pròpia vida, encara que la seva situació de dependència 
augmenti.

Pel que fa al punt n), actualment estem en procés de fer la modificació i flexibilit-
zació de la Cartera de Serveis Socials, valorant tots els escenaris possibles per com-
plir amb la voluntat del Departament en relació amb els nous serveis que col·laborin 
a endarrerir la institucionalització de les persones. Per tant, estem estudiant la via-
bilitat dels projectes experimentals que se’ns presentin en les modalitats de provisió 
que el mateix Departament disposa. Hores d’ara, les persones usuàries poden gaudir 
dels serveis d’atenció domiciliària independentment de la titularitat o tipologia de 
l’habitatge de residència habitual.

El Departament es compromet a monitoritzar i seguir les experiències existents 
per tal d’avaluar i cercar les possibles vinculacions que puguin tenir a futur els ser-
veis de la tipologia sol·licitada, sens perjudici de la possible promoció d’experiències 
pròpies, si cal, per acabar de definir la tipologia de servei de la Cartera.

Barcelona, 13 de setembre de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials
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Control del compliment de la Resolució 388/XIV, sobre la taula de 
treball sobre les persones desaparegudes sense causa aparent
290-00329/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71882 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2022

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 388/XIV, sobre la 
taula de treball sobre les persones desaparegudes sense causa aparent (número de 
tramitació 290-00329/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a) de la Resolució, s’ha constituït un grup de treball in-
tegrat per un representant de cada un dels departaments de la Generalitat de Cata-
lunya que indicava l’apartat h) del punt 2 de la Moció 86/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el millorament de la gestió de la desaparició de persones i del suport 
a llurs familiars, així com pel cap de l’àrea d’investigació de la Unitat Central de 
Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra. Durant les properes setmanes, 
d’acord amb la disponibilitat dels interlocutors dels departaments implicats, se cele-
brarà una reunió per determinar els assumptes a tractar i el seu funcionament.

Barcelona, 13 de setembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 59/XIV, sobre les actuacions del 
Departament d’Igualtat i Feminismes en matèria d’antiracisme
390-00059/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 72192 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2022

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 59/XIV, sobre les actuacions del De-
partament d’Igualtat i Feminismes en matèria d’antiracisme (tram. 390-00059/13), 
us informo del següent:

La perspectiva feminista interseccional és el marc en el que es despleguen totes 
les polítiques del Departament, tenint en compte tots els eixos de discriminació i 
incloent per tant, el racisme en totes les seves formes i expressions.

I es fa col·laborant amb tots els actors possibles, també en el marc parlamentari. 
El Departament, en diverses ocasions, ha estat en contacte amb la Comissió d’Estu-
di sobre el Racisme Institucional i Estructural, creada pel Parlament de Catalunya, 
per tal de sincronitzar els treballs que està desenvolupant el Parlament en aquesta 
comissió d’estudi i els treballs que està desenvolupant el Govern en el procés par-
ticipatiu de l’avantprojecte de llei contra el racisme en totes les seves formes i ex-
pressions.

La moció aprovada també demana desplegar progressivament la Llei 19/2020, 
del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació. Per tal de fer-ho s’ha 
prioritzat durant el primer trimestre del 2022 l’inici de l’elaboració del règim san-
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cionador i de les mesures de mediació i reparació per les discriminacions patides, 
la posada en marxa del formulari de denúncia en línia per a la ciutadania així com 
l’elaboració del protocol d’actuació davant situacions de discriminació o violència 
en l’Administració pública. La tramitació del Decret del règim sancionador està en 
una fase avançada, amb previsió d’aprovar-se durant el quart trimestre d’enguany. 
Paral·lelament, l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació està desenvolupant 
els processos de treball per tenir a punt la mediació prevista a la Llei. Actualment 
però, ja hi ha la possibilitat d’aplicar mediació quan sigui necessària en els casos 
actuals mentre es desenvolupa el procés de treball mencionat.

A més, el formulari de denúncia en línia per a la ciutadania ja està en funciona-
ment des del mes de març, tant en català com en aranès, castellà i anglès. S’està tre-
ballant també en la traducció a altres de les llengües més parlades al país.

De la mateixa manera, tal com s’explicita a la moció, el Govern està elaborant el 
protocol de deure d’intervenció davant de situacions de discriminació o violència a 
l’administració. Des del Departament d’Igualtat i Feminismes, estem treballant en 
el disseny de la macro enquesta sobre discriminacions i delictes d’odi de forma co-
ordinada amb altres organismes per tenir la certesa que les dades obtingudes siguin 
el màxim de fiables possibles per conèixer la realitat i l’impacte sobre les persones 
d’aquestes discriminacions i delictes a Catalunya.

Donant compliment a la demanda de la moció de desenvolupar polítiques i cam-
panyes de sensibilització, cal recalcar que en motiu del 10 de desembre, Dia Inter-
nacional dels Drets Humans, des del Departament d’Igualtat i Feminismes es va pu-
blicar una campanya de sensibilització antiracista a les xarxes socials que portava 
com a eslògan «No soc racista però» amb objectiu sensibilitzar a la societat sobre 
les actituds racistes més quotidianes a la nostra societat.

Des de la Direcció General de Migració, Refugi i Antiracisme s’ha dut a terme 
cursos d’aprofundiment en matèria antiracista al personal de l’administració públi-
ca amb perfils diversos, amb sis edicions territorialitzades durant els darrers mesos, 
d’un total de 20 hores cada curs. Ja s’ha dut a terme la formació teòrica i a partir 
del setembre es farà la part pràctica del curs de forma presencial. En referència a 
la formació d’igualtat de tracte i no discriminació, cal destacar que, des del mes de 
març hem realitzat 34 sessions sobre la Llei 19/2020, de 30 de desembre, d’igualtat 
de tracte i no discriminació.

De forma paral·lela, i durant el procés participatiu de l’avantprojecte de llei con-
tra el racisme, les sessions territorialitzades que s’han dut a terme durant els darrers 
mesos han comptat també amb la participació de personal de l’Administració, fet 
que ha permès que aquestes sessions esdevinguessin també espais de sensibilització 
i formació antiracista per al personal que hi ha participat.

Tal com s’estableix a la moció, s’ha d’elaborar, un cop aprovada la llei contra 
el racisme, un pla contra el racisme, la xenofòbia, l’antigitanisme, la islamofòbia i 
qualsevol altra forma de discriminació etnicoracial, i així es farà. Aquest pla haurà 
d’incloure mesures per a prevenir, detectar i reparar possibles situacions i casos de 
racisme institucional donant compliment també al que s’estableixi a la nova norma-
tiva.

Pel que fa a l’apartat de la moció sobre la col·laboració amb els ens locals, el De-
partament d’Igualtat i Feminismes està col·laborant amb els ens municipals per a 
reforçar la prevenció de la xenofòbia i del racisme institucional i social mitjançant 
el finançament i el desenvolupament de polítiques en aquesta matèria així com la 
contractació i la formació de professionals en polítiques migratòries, d’acollida i de 
no discriminació.

Aquest és un govern municipalista i per tant les polítiques antiracistes i d’igualtat 
de tracte i no discriminació es treballen també amb col·laboració dels ens locals. El 
14 de juliol es va signar el nou Acord Marc 2022-2025 per a la coordinació, coope-
ració i col·laboració per executar polítiques de promoció de la igualtat i els feminis-
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mes entre el Departament d’Igualtat i Feminismes i les associacions i federacions de 
municipis amb un pressupost pels serveis i per les polítiques de migracions, acollida 
i vida digna compartida, que inclouen la perspectiva antiracista i que es multiplica 
per 1,3 amb un total de 27MEUR. Aquesta injecció de recursos se suma al reforç 
dels serveis de primera acollida que el Departament ha fet en els darrers mesos ar-
ran de l’arribada de persones refugiades ucraïneses.

En referència a la petició de desenvolupar una estratègia de sensibilització i for-
mació amb l’objectiu d’afrontar els rumors i les notícies falses, des de la Direcció 
General de Promoció i Defensa de Drets Humans s’ha iniciat un cicle formatiu di-
rigit a les administracions locals amb el títol Rumors contra la convivència. Com 
afrontar-los des dels municipis. Es tracta de 16 sessions, de les quals 12 presencials, 
repartides pel territori i a desenvolupar al llarg dels mesos de juliol, setembre i octu-
bre. S’acompanyarà la formació amb l’edició d’una guia específica. A més, es desen-
volupen accions formatives de sensibilització per a tot el personal de l’Administració 
pública, el teixit associatiu i tota la ciutadania destinades a la prevenció i la denúncia 
del racisme i la xenofòbia i la garantia d’un acompanyament digne de les víctimes 
de delictes d’odi per motivació racista.

Finalment, s’està col·laborant també per a vetllar, en compliment de la Resolució 
del 17 de febrer de 2020 de la presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la 
Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruc-
cions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del padró municipal, per la garantia 
de l’empadronament de les persones sense domicili fix i de les persones migrades 
afectades per la Llei orgànica 4/2000, de l’11 de gener, sobre drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la seva integració social.

Donant resposta a la garantia del dret a l’empadronament, el mes de setembre té 
lloc un cicle de formacions dirigides, per una banda, a càrrecs electes i secretaris 
d’ajuntaments i, per altra, a treballadores i treballadors municipals. Les sessions se-
ran telemàtiques. A més, conjuntament amb la Federació de Municipis de Catalunya 
i l’Associació Catalana de Municipis s’ha elaborat un document dirigit als ajunta-
ments amb eines que ajudin a garantir l’empadronament universal.

Pel que fa amb la col·laboració amb les entitats, cal recalcar que en el marc del 
nou programa de subvencions per entitats socials per a projectes en l’àmbit de com-
petències del Departament d’Igualtat i Feminismes, es fixen diverses línies de sub-
vencions que tindran impacte en el racisme com a forma d’opressió estructural. La 
convocatòria d’aquest 2022 augmenta el pressupost de totes les seves línies respecte 
altres anys i compta amb un pressupost total de 5,2 milions d’euros.

La línia de subvencions per a programes que tinguin per objecte la promoció dels 
drets humans inclou programes d’acompanyament i suport a possibles víctimes de 
vulneracions de drets humans, incloent aquí, per tant, les víctimes de delictes d’odi 
amb motivació racista. Així mateix, una altra línia de subvencions inclou la subven-
ció a projectes de suport a víctimes de discriminació per tal de facilitar-ne la seva 
recuperació integral.

Finalment, hi ha un línia de subvencions per programes per a la igualtat de drets, 
reconeixement, oportunitats i participació en l’àmbit de les migracions, el refugi i 
l’antiracisme.

Aquesta línia de subvencions inclou específicament els projectes de combat con-
tra la irregularitat administrativa de les persones estrangeres, programes que pro-
moguin la igualtat corregint greuges fruit del racisme estructural i les desigualtats 
per raó d’origen així com projectes que promoguin la recerca i la innovació entorn 
el fet migratori i el racisme.

Barcelona, 16 de setembre de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
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Control del compliment de la Moció 88/XIV, sobre l’impuls i la 
dinamització de les Terres de l’Ebre
390-00088/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 71779 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2022

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

lunya, i per retre comptes del compliment de la Moció 88/XIV, sobre l’impuls i la 
dinamització de les Terres de l’Ebre (tram. 390-00088/13), com a responsable de les 
Relacions institucionals i amb el Parlament, segons el que disposa l’article 3.1.9 del 
Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit 
de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya, i d’acord amb la informació elaborada per diversos departaments, us informo 
del següent:

En relació amb el punt 4.a), tal i com va donar a conèixer el passat mes d’abril 
el conseller de Salut, el Departament de Salut ha optat per una doble intervenció al 
territori, un cop analitzats els condicionants.

En una primera fase d’actuació es duran a terme les obres d’ampliació de l’Hos-
pital Verge Cinta de Tortosa, amb una inversió prevista de 32,5 milions d’euros. 
Aquesta primera fase respon a la urgent necessitat de garantir la qualitat assisten-
cial, tant per als professionals com per als usuaris del centre hospitalari, centre de 
referència de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre que dona servei a més de 
175.000 persones.

En una segona fase, el Departament de Salut opta per construir un nou centre 
hospitalari. Actualment, les administracions concernides (Departament de Salut i 
Ajuntament de Tortosa) estan estudiant i avaluant conjuntament –i sobre el terreny– 
la localització de l’espai idoni per a la ubicació del futur nou hospital. El Servei Ca-
talà de la Salut ha lliurat un informe a l’Ajuntament de Tortosa amb els requeriments 
tècnics i els criteris d’idoneïtat que cal que tingui el terreny on s’ha de construir un 
nou hospital. El passat dia 3 de juny, es va visitar in situ una de les opcions proposa-
des per l’Ajuntament com a possible ubicació i actualment el departament de Salut 
està pendent de rebre documentació tècnica sobre aquest terreny per tal que, si es-
cau i és favorable, l’Ajuntament pugui iniciar els tràmits urbanístics i de gestió del 
sòl que corresponguin, fins a fer efectiva la cessió del sòl al Departament de Salut.

Pel que fa al punt 4.b), informem que qualsevol tràmit previ, inclòs el projec-
te del nou centre sanitari, resta supeditat a la disponibilitat dels terrenys adequats, 
que són proposats per l’Ajuntament de Tortosa però que han de complir amb uns 
criteris tècnics i d’idoneïtat, que són fixats pel Departament de Salut, com s’ha dit 
anteriorment.

Per aquest motiu i fins a dia d’avui, el Departament de Salut treballa per agilitzar 
la primera fase d’actuació a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Es preveu licitar 
el projecte i l’obra de forma simultània, abans de la tardor, per donar una resposta 
ràpida a les necessitats del centre i de la població i poder començar amb els treballs 
d’adequació el primer semestre de 2023. La previsió és que els nous espais entrin en 
funcionament gradualment entre finals de 2024 i 2025.

El projecte preveu la construcció d’un mòdul de 5.500 metres quadrats assis-
tencials, ubicat a l’actual pàrquing de personal. En aquest mòdul, de quatre plantes 
assistencials d’obra nova, està previst ubicar-hi el nou bloc quirúrgic del centre –que 
ampliarà la seva capacitat quirúrgica–, les consultes externes, l’àrea de farmàcia 
i part de l’hospital de dia. Per resoldre l’accessibilitat des del centre històric de la 
ciutat de Tortosa es contempla la connexió del recinte hospitalari amb el nucli de la 
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ciutat mitjançant la construcció d’ascensors. El projecte també contempla un apar-
cament provisional fora del recinte. Tots aquests serveis s’estan perfilant en el pla 
funcional, en el qual hi treballen conjuntament el Servei Català de la Salut i l’Ins-
titut Català de la Salut. També s’ha de tenir present que el projecte i la posterior 
construcció hauran d’estar en consonància amb la qualificació patrimonial de les 
muralles. És per això que està prevista una intervenció preventiva arqueològica, que 
consisteix en treballs d’excavació i documentació que s’han de dur a terme en l’àm-
bit de les obres d’ampliació.

En relació amb el punt 4.c), el dia 23 de desembre de 2019, el Govern de la Ge-
neralitat va adoptar un Acord pel qual autoritzava la formalització d’un conveni 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i 
l’Ajuntament de Reus per a la racionalització de l’activitat assistencial del sistema 
públic de salut a les ciutats de Reus i de Móra d’Ebre, incloses les seves respecti-
ves zones d’influència, i es va aprovar, en coherència amb les previsions del mateix 
conveni, la constitució i posada en funcionament de les dues entitats de dret públic 
per a gestionar i prestar l’activitat pròpia del sistema públic de salut sobre aquests 
àmbits territorials.

De conformitat amb aquest Acord, en data 27 de desembre de 2019 es va forma-
litzar el conveni que té per objecte la reordenació del sistema públic de salut en els 
referits àmbits territorials i que recull les actuacions, transaccions i els acords que 
tant l’Administració de la Generalitat de Catalunya com l’Ajuntament de Reus han 
d’aplicar per facilitar-ne la implantació i l’efectivitat. Aquesta reordenació preveu 
l’assumpció de l’activitat assistencial pública per part de les dues entitats de nova 
creació adscrites a la Generalitat de Catalunya a través del Servei Català de la Salut 
(Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp / Salut Terres de l’Ebre), en substitució de les 
que ho han assumit fins ara, ambdues íntegrament públiques però de dependència 
municipal.

El conveni estableix, entre d’altres, els mecanismes per fer possible la transfe-
rència del conjunt de recursos destinats a la prestació dels serveis públics de salut, 
incloent-hi el personal (350 professionals van passar de GECOHSA a la plantilla de 
Salut Terres de l’Ebre).

Salut Terres de l’Ebre, adscrita al Servei Català de la Salut, es constitueix ofi-
cialment el desembre de 2020. El compromís del CatSalut preveu inversions amb 
un valor d’entorn als 5 milions d’euros, pel període 2020-2023, que han de perme-
tre, entre d’altres, seguir impulsant un sistema sanitari públic i de qualitat per als 
usuaris de les Terres de l’Ebre. Entre aquests projectes de futur s’inclouen, entre 
d’altres, l’ampliació i reforma de l’àrea quirúrgica de l’hospital comarcal de Móra 
d’Ebre, l’ampliació de serveis (projecte TESEO: nou sistema informàtic de gestió de 
les consultes externes a l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre i a l’Hospital Comarcal 
d’Amposta), la millora dels circuits del servei d’Urgències, l’impuls de la Clínica 
del dolor amb nous tractaments de radiofreqüència, o la instal·lació d’un nou TAC 
el mes d’agost de 2022.

En un altre sentit, per informar sobre el compliment del punt 4.d) de la moció, 
d’acord amb l’article 116 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Cata-
lunya, la programació universitària de Catalunya és l’instrument de planificació, co-
ordinació i reordenació dels ensenyaments que ofereixen les universitats de Catalu-
nya, i que inclou, com a mínim, els ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols 
universitaris oficials. Cada any, la programació universitària de Catalunya s’aprova 
al si de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, que està integrada pel 
departament competent en matèria d’universitats i per les dotze universitats catala-
nes. Cal remarcar que els projectes de nous estudis són proposats per les universitats 
i analitzats per la Direcció General d’Universitats, d’acord amb els paràmetres de 
qualitat i eficiència establerts i els requeriments legals necessaris per a la seva im-
plantació. D’altra banda, aquests projectes són avaluats, també, per l’Agència per a 
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la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), d’acord amb els estàndards 
internacionals de qualitat.

En l’actualitat, d’acord amb la informació facilitada pel Departament de Recerca 
i Universitats, la Universitat Rovira i Virgili està estudiant la viabilitat de presentar 
una proposta per a impartir els estudis del grau en Medicina a les Terres de l’Ebre, 
fet que comportaria la creació d’una unitat docent a l’Hospital de Tortosa Verge de 
la Cinta. En aquest context, quan la universitat pugui concretar i presentar el pro-
jecte, que comptarà amb l’assessorament de la Direcció General d’Universitats en 
aquells punts on es requereixi, es treballarà per incloure’l a la programació univer-
sitària d’aquesta universitat, un cop s’hagi constatat que es compleixen els requeri-
ments establerts.

En relació amb el punt 4.e), d’acord amb la informació elaborada pel Departa-
ment d’Educació, s’han obert onze nous cicles de formació professional públics a 
les Terres de l’Ebre per al curs 2022-2023, que són els cicles que es poden consultar 
a la taula següent: 

Estudi Codi centre Nom centre Municipi Comarca Codi cicle Nom cicle

CFPM 43006964 Institut de Deltebre Deltebre Baix Ebre CFPM EO20 Construcció

CEFP 43004441 Institut de l’Ebre Tortosa Baix Ebre CEFP IM01 Fabricació intel·ligent

CFPM 43004441 Institut de l’Ebre Tortosa Baix Ebre CFPM AG12 Gestió Administrativa (Àmbit 
Sanitari)

CFPS 43004441 Institut de l’Ebre Tortosa Baix Ebre CFPS ICB0 Desenvolupament d’Aplicacions 
Multiplataforma

CFPB 43007221 Institut Els Alfacs Sant Carles 
de la Ràpita

Montsià CFPB AG10 Serveis Administratius

CEFP 43006101 Institut Montsià Amposta Montsià CEFP TM02 Manteniment de Vehicles Híbrids 
i Elèctrics

CFPS 43006101 Institut Montsià Amposta Montsià CFPS ISE0 Animacions 3D, Jocs i Entorns 
Interactius

CFPS 43006101 Institut Montsià Amposta Montsià CFPS HTB0 Gestió d’Allotjaments Turístics

CEFP 43007129 Institut Julio Antonio Móra d’Ebre Ribera d’Ebre CEFP EE02 Implementació de Xarxes 5G

CFPB 43007129 Institut Julio Antonio Móra d’Ebre Ribera d’Ebre CFPB IC10 Informàtica d’Oficina

CFPS 43001243 Escola agrària 
de Gandesa

Gandesa Terra Alta CFPS IAA0 Vitivinicultura

El Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori informa 
que, en relació amb el punt 4.f), en primer lloc, CIMALSA treballa, juntament amb 
l’Institut Català del Sòl (Incasòl), per programar l’actuació anomenada «LOGIS 
Ebre». Actualment s’ha encarregat el contracte de Serveis per a l’elaboració d’un 
estudi de demanda d’una plataforma logística intermodal a les Terres de l’Ebre i, de 
forma conjunta amb l’Incasòl, s’estan analitzant alternatives que assegurin la millor 
connexió ferroviària del polígon. Els treballs es fan amb el coneixement d’ajunta-
ments, Consell comarcal i entitats de la zona.

En segon lloc, i per tal de donar resposta a la implantació de grans empreses, 
l’Incasòl ha delimitat un àmbit discontinu amb tots els terrenys necessaris per crear 
una gran parcel·la industrial de 255.743m² de sòl al sector industrial Catalunya Sud 
del municipi de Tortosa. Per fer-ho possible, ha estat necessària una Modificació 
puntual del Ple d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Tortosa, aprovat el 17 
de desembre de 2022. Actualment, l’empresa austríaca Kronospan, guanyadora del 
concurs, ja està executant una factoria per la construcció de taulers de fusta aglome-
rada, amb una tecnologia avançada i sostenible.

Amb aquesta agrupació de parcel·les, el sector de la Catalunya Sud ha quedat 
pràcticament exhaurit. És per aquest motiu que l’Incasòl ha iniciat els estudis i els 
tràmits necessaris per al desenvolupament del Polígon II del sector de la Catalunya 
Sud en el terme municipal de l’Aldea.
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L’àmbit Catalunya Sud de l’Aldea compta amb un Avanç de Pla Parcial vigent. 
Paral·lelament, però, també es va aprovar una Modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de l’Aldea a l’àmbit del SAU Catalunya Sud-l’Aldea. Segons l’ordenació 
inclosa dins l’Avanç, l’àmbit del subsector és de 390.008 m2, repartits de la següent 
manera:

– La superfície de sòl privat és de de 248.214 m2, distribuïda en zona d’indústria 
aïllada de tipus I (164.986 m2) i aïllada tipus II (38.729 m2) i d’indústria entre mit-
geres (44.499 m2).

– La superfície de sòl públic és de 141.794 m2, distribuïda en sistema d’espais 
lliures (63.046 m2), sistema d’equipaments (39.543 m2), restant la vialitat (39.543 m2) 
i una parcel·la de serveis tècnics (2.811 m2).

Segons l’Avanç, els paràmetres urbanístics del subsector II són els següents:
– Coeficient d’edificabilitat bruta: 0,6364 m2st/m2s
– Sostre màxim: 248.214 m2

– No consta normativa ni paràmetres de l’edificació.
El sistema de gestió urbanística previst és el de reparcel·lació per cooperació, es-

sent l’Incasòl l’administració actuant.
Cal afegir, també, que s’ha iniciat l’anàlisi prèvia per l’ampliació dels dos sectors 

del polígon de la Catalunya Sud, amb bona part dels terrenys que ja són de propietat 
pública al voltant del sector actual.

Pel que fa a punt 4. g), l’Incasòl ha iniciat els treballs per a la transformació ur-
banística del sector de La Plana II. Aquests treballs s’han dut a terme en el marc que 
estableix la modificació puntual de les Normes Subsidiàries per classificar sòl urba-
nitzable delimitat de La Plana II, aprovada inicialment per l’Ajuntament de Gandesa 
el dia 12 d’abril de 2022.

Per tal d’executar el projecte i les obres de l’enllaç de la C-43 al sector de La Pla-
na I, s’està coordinant el treball entre els Serveis Territorials de la Vicepresidència 
i de Polítiques Digitals i Territori a les Terres de l’Ebre i l’empresa d’Infraestructu-
res de la Generalitat de Catalunya.

En resposta a les mesures que s’estan implementant al polígon industrial del Mo-
lló, en relació amb el punt 4.h), en primer lloc, l’Incasòl, juntament amb l’Agència 
per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), està treballant de forma activa per tro-
bar empreses interessades en implantar-se al sector.

Actualment, el sòl privat disponible és de 121.396,94 m2/sòl. Per tal de facilitar la 
implantació d’empreses, s’han fet estudis per possibilitar l’agrupació de les actuals 
parcel·les en una, dues o tres de més grans. En funció de la demanda que tingui el 
sector es procedirà a modificar el planejament vigent, sempre que sigui necessari 
per a l’agrupació de les parcel·les actuals. Amb aquest mateix objectiu d’afavorir al 
màxim la implantació d’empreses, l’Incasòl compta amb un seguit de facilitats en el 
pagament. D’aquesta manera, a l’hora de signar la compravenda amb un pagament 
del 30% del valor del sòl ja es pot iniciar el projecte, i el 70% restant es pot finançar 
a 5 o 10 anys.

Alhora, es treballa per promocionar el sector en diverses fires immobiliàries, 
com és el cas de Barcelona Meeting Point (BMP) a Barcelona, l’EXPO REAL a 
München o la Marché International des Professionnels de l’Immobilier (MIPIM). 
També s’han dut a terme reunions amb l’alcalde del municipi per a copsar de prime-
ra mà totes aquelles aportacions que poden conduir a una implantació en el territori, 
destancant l’aposta per la tecnologia 5G implementada en aerogeneradors per drons 
i telemetria de comptadors d’aigua.

En segon lloc, i pel que fa a l’adequació del sòl industrial existent a Flix, d’una 
banda, d’acord amb el planejament urbanístic municipal, el sector industrial situat a 
l’oest del nucli disposa d’un total de 31 hectàrees de sòl urbà qualificat de sòl indus-
trial. Aquest espai té previstes dues ampliacions adjacents: un sector urbanitzable 
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d’unes 8 hectàrees amb pla parcial urbanístic, aprovat l’any 2008 i encara no desen-
volupat, i un sector urbanitzable no delimitat d’unes 5 hectàrees.

D’altra banda, el sector industrial situat al nord del nucli disposa d’unes 11 hec-
tàrees, i es troba parcialment ocupat. En aquest cas, el planejament urbanístic mu-
nicipal contempla una ampliació amb el sector urbanitzable no delimitat d’unes 9 
hectàrees.

Finalment, per promoure i donar suport a la recuperació i la diversificació del 
teixit industrial de la Sénia, l’Incasòl compta amb 13 parcel·les en venda. Aquestes, 
que estan al sector SAE del Polígon Industrial Les Mataltes, es promouen amb uns 
preus molt assequibles, fixats per la Comissió de valoracions, i suposen grans opor-
tunitats per l’àmplia varietat d’indústries.

D’acord amb la informació elaborada pel Departament de la Vicepresidència i 
Polítiques Digitals i Territori, en relació amb el punt 4. i), informem que, en el marc 
de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre, s’està treballant en la redacció del 
Pla Director de Mobilitat de les Terres de l’Ebre on es determinaran les millores a 
introduir en el sistema de transport públic amb la participació de les administra-
cions locals del territori.

En aquest sentit, un dels objectius principals és recuperar les parades dels serveis 
Euromed i de llarga distància a l’estació de l’Aldea, que ha estat reclamada de forma 
reiterada a l’Administració General de l’Estat sense que s’hagin recuperat els serveis 
esmentats. En el moment en què es recuperin aquests serveis caldrà complementar 
l’oferta amb les connexions de bus adients a l’estació de l’Aldea, tenint en compte 
el conjunt de serveis existents actualment per a garantir una correcta connexió amb 
els municipis propers a l’estació.

Així mateix, ha estat reclamada a l’Administració General de l’Estat la recupe-
ració del servei de tren Avant des de Tortosa, que complementava l’oferta de serveis 
ferroviaris a les Terres de l’Ebre, així com la seva declaració com a servei d’interès 
públic per a garantir la seva continuïtat sense que s’hagi dut a terme aquesta actuació.

La necessitat de millorar la seguretat viària de la C-12 s’està atenent mitjançant 
la transformació de la carretera convencional a una carretera 2+1 al llarg de tot l’eix. 
Amb aquesta finalitat, s’ha iniciat la redacció dels projectes, amb una inversió glo-
bal prevista de 25 milions d’euros:

– Millora de les característiques superficials i reestudi de secció transversal a la 
C-12 del PK 5+000 al 13+200. Amposta-Tortosa.

– Millora de característiques superficials i reestudi de secció transversal a la 
C-12 del PK 63+470 al 68+400. Móra la Nova-Garcia.

– Millora de característiques superficials i reestudi de secció transversal a la 
C-12 del PK 34+500 al 40+900. Xerta-Benifallet.

– Millora de característiques superficials i reestudi de secció transversal a la 
C-12 del PK 56+400 al 61+500. Ginestar-Móra la Nova.

– Millora de característiques superficials i reestudi de secció transversal a la 
C-12 del PK 79+600 al 86+100. Ascó-Flix.Clau PC-CIE-20094. Pressupost de 5 
milions d’euros.

A més, es continuen reclamant les millores en les infraestructures de l’R15 i R16 
amb l’objectiu de reduir el nivell d’incidències i poder introduir millores en l’oferta 
de serveis.

Finalment, pel que fa a l’intercanviador de bus a l’Aldea, el Departament de 
la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha mantingut reunions amb 
l’Ajuntament de l’Aldea en suport a aquesta actuació que ha de permetre millorar 
el sistema actual d’intercanvi de busos a l’Aldea, el qual ja està oferint un bon ser-
vei i permetent que amb un intercanvi entre bus i bus es comuniquin gran part dels 
municipis amb centres de mobilitat com Tarragona, Barcelona o l’aeroport del Prat.

Sobre el que estableix el punt 4. j), informem que el Departament d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda Rural està treballant per tal d’habilitar les condicions 
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necessàries que possibilitin l’inici de nous projectes d’ampliació d’espais naturals 
protegits. En aquest context, però, actualment es prioritza el treball en projectes ja 
iniciats i en els que estan identificats en l’Estratègia del patrimoni natural i la bio-
diversitat 2030.

La línia d’actuació 8 de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat 2030 
«Aprovar els instruments de planificació programats dels espais naturals protegits» 
estableix que en l’horitzó temporal de l’any 2030 s’han d’haver aprovat els instru-
ments de planificació dels espais naturals protegits que es considerin prioritaris. Per 
poder assolir aquesta fita, la unitat promotora ha sol·licitat, a través d’un programa 
de reforç temporal de 3 anys, poder incorporar 10 persones amb diversos perfils pro-
fessionals per portar a terme aquests plans pendents.

En aquest cas concret, a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natu-
ral (DGPAMN) no li consta cap acord formal entre els ajuntaments afectats. En aquest 
sentit, es prioritzen aquells espais on es manifesta l’acord unànime d’aquests ens per 
tal de realitzar els Plans de protecció del medi natural i del paisatge (PPMNP).

En relació amb el punt 4 k) de la Moció, cal tenir present que el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural porta a terme la redacció dels pro-
jectes i la posterior execució de les obres d’acord amb el grau d’adhesió dels regants. 
És a dir, prèviament a la redacció dels projectes, és necessari que la Comunitat de 
Regants en qüestió presenti la sol·licitud de la redacció dels projectes, acompanyada 
dels compromisos dels regants disposats a adherir-se al regadiu.

Que els projectes de regadiu no es portin a terme si no hi ha una adhesió signifi-
cativa té per objectiu l’optimització dels recursos públics, en el sentit que només es 
redacten els projectes per a aquelles zones on hi ha un compromís real per part dels 
regants de posar en regadiu les seves parcel·les. En conseqüència, es possibilita que 
aquests projectes es dimensionin de manera més acurada a les necessitats a satisfer.

Així mateix, aquest criteri que s’aplica als projectes s’aplica també per determi-
nar les inversions, en el sentit que s’executen aquelles en què es confirma, amb com-
promís, la voluntat de regar.

En tot cas, però, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
treballa amb la Comunitat de regants Terra Alta per tal de continuar el desenvolupa-
ment del regadiu en els termes que s’han exposat anteriorment.

Això no obstant i per altra banda, en el Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre 
2021-2027, redactat per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i tramès al Minis-
terio para la Transición Ecològica y el Reto Demográfico per a la seva aprovació; 
s’han limitat les superfícies de transformació en regadiu i no s’ha previst que a la 
Terra Alta es puguin posar noves superfícies en reg. En conseqüència, d’acord amb 
les informacions de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, per tal de poder dur a 
terme actuacions de nous regadius a la Terra Alta l’any 2023, caldria modificar el 
Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre 2021-2027,o bé esperar a la nova planificació a 
partir de l’any 2027.

En referència al punt 4 l), en el marc de la relació periòdica que té el Depar-
tament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb el Ministerio para la 
Transición Ecológica y Reto Demográfico, una de les qüestions a tractar és el se-
guiment de com avancen totes les actuacions previstes sota la seva responsabilitat 
i competència. En aquest sentit, són una prioritat tant el Pla de protecció del litoral 
del Delta com la redacció dels projectes concrets que s’haurien d’executar de mane-
ra immediata, i el Govern en demana expressament que s’escoltin les propostes que 
emanen del propi territori.

D’acord amb el que estableix el punt 4 m), informem que el Pla de Protecció del 
Litoral del Delta de l’Ebre va estar en tràmit d’informació pública fins a l’abril de 
2021. El Govern de la Generalitat va aportar un document d’al·legacions del qual, a 
data d’avui, encara no se n’ha obtingut resposta. En aquestes al·legacions es propo-
saven diverses millores i l’impuls decidit cap a actuacions demostratives i concretes 
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per restaurar el flux i transport sedimentari des dels embassaments del tram final 
del riu Ebre fins a la plataforma deltaica i litoral del Delta de l’Ebre. Així mateix, 
també es proposaven diverses actuacions de protecció de la façana litoral del Delta 
i actuacions de reposició de sorres, de manera puntual, per tal de mitigar els efectes 
més recents.

L’Agència Catalana de l’Aigua està mantenint reunions amb la Dirección Gene-
ral del Agua, el Centro de Estudios y Experimentación de Obra Pública i la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro (CHE) per tal d’activar una prova pilot d’alliberament 
de sediments des de Riba-roja aigües avall, amb l’objectiu de poder monitoritzar els 
seus efectes i valorar costos i beneficis. La redacció del projecte de la prova pilot i 
posterior execució depèn, avui dia, de les autoritzacions que pugui donar la CHE. 
Això no obstant, com a conseqüència d’aquest treball s’ha aconseguit que la CHE in-
corporés una partida pressupostària en el seu Pla de conca de 3r cicle (2022-2027) 
per a l’execució d’una prova pilot d’alliberament i transport de sediments fluvials 
fins al Delta de l’Ebre. Ara bé, a data d’avui el Pla de conca no està aprovat.

Pel que fa al punt 4 n), cal recordar que l’elaboració d’un Pla de protecció re-
quereix diverses fases prèvies, com els treballs de diagnosi, el tràmit de la consulta 
pública prèvia, un procés de participació i una memòria ambiental. Uns tràmits que 
són anteriors i necessaris abans de la redacció de la proposta de Pla. Així mateix, 
per iniciar els treballs per elaborar el Pla de protecció, és imprescindible comptar 
amb l’acord de la Junta rectora del PN del Delta de l’Ebre, i mocions favorables dels 
diferents ajuntaments inclosos en el Parc, les aprovacions de les quals encara no 
s’han produït.

En referència al compliment del punt 4 o), el departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural informa que actualment s’estan acabant de concretar 
els projectes que ajudaran a evitar la regressió i la subsidència del Delta, els quals 
inclouen accions diverses basades en la natura. En aquests moments, i tal com es 
va explicar a la darrera Comissió de seguiment dels projectes previstos al Delta de 
l’Ebre celebrada el passat 15 de juliol de 2022, ja s’han redactat projectes de protec-
ció de les llacunes del delta contra la pujada del nivell del mar, i es preveu licitar-los 
aquest mateix any i executar les obres entre el 2022 i 2023, preservant les èpoques 
de nidificació. No obstant això, s’estan iniciant un conjunt de projectes orientats a 
executar la guarda de protecció dels Alfacs, i batimetries i granulometries de sorra 
per reforçar les platges del frontal deltaic. Totes aquestes actuacions, amb la seva 
estimació pressupostària i temporalitat, estan degudament recollides a la documen-
tació elaborada per la Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

El departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural també informa, 
en relació amb el punt 4 p), que el mes de desembre de 2021 l’ACA va presentar 72 
al·legacions al Pla hidrològic de la conca de l’Ebre de 3r cicle (2022-2027), la major 
part de les quals no van ser acceptades. Concretament, pel que fa al Pla per a la pro-
tecció del litoral del Delta de l’Ebre, el Govern de la Generalitat va aportar un do-
cument d’al·legacions a l’abril de 2021 que a data d’avui encara no ha estat contestat.

En relació amb el que estableix el punt 4 q) de la moció, pel que fa a l’enforti-
ment de la cooperació institucional, informem que les Terres de l’Ebre compten amb 
un organisme que harmonitza la conservació de la diversitat biològica i cultural i el 
desenvolupament econòmic i social a través de la relació de les persones amb la na-
tura: la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre (RdBTE). La gestió d’aquest 
organisme està basada en la cooperació interterritorial, tal i com queda palès en la 
composició del seu organisme de decisió, la Comissió Executiva, que té la funció 
de desenvolupar, avaluar i establir mecanismes per executar les decisions a l’entorn 
de la RdBTE:

– Generalitat de Catalunya.
– Delegació Territorial.
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– Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i Departament 
d’Empresa i Treball.

– Institut de Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), que promou 
iniciatives i programes d’actuació que contribueixen al desenvolupament integral de 
les comarques de l’Ebre, com són el suport i la projecció a les polítiques municipals 
de dinamització, o l’impuls de plans de promoció de caràcter global o sectorial de 
les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.

Dins de l’IDECE hi trobem el Consell econòmic i social de les Terres de l’Ebre, 
format, a més del president, per vocals en representació de les entitats o asso-
ciacions representatives del món local (FMC), d’organitzacions sindicals (UGT, 
CCOO, USOC), d’organitzacions empresarials (AECE, PIMEC), de cooperatives 
agràries de Catalunya, d’organitzacions sindicals agràries (Joves Agricultors i Ra-
maders de Catalunya, Unió de Pagesos de Catalunya), de confraries de pescadors 
(Federació de Confraries de Pescadors).

– Administració supramunicipal.
– Consells comarcals del Baix Ebre, del Montsià, de la Terra Alta i de la Ribera 

d’Ebre.
– Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE).
El COPATE és un organisme mancomunat pels quatre consells comarcals de les 

Terres de l’Ebre i gairebé la totalitat dels ajuntaments de les quatre comarques de 
les Terres de l’Ebre en són consorciats.

És un òrgan des d’on s’han fomentat les actuacions en matèria de salubritat, con-
trol de la mosca negra, gestió dels residus, eficiència energètica i la gestió de deter-
minats aspectes de paisatge i de l’entorn natural des de l’àmbit supracomarcal.

La Junta General del COPATE està formada per representants de cadascun dels 
consells comarcals consorciats, com a membres de ple dret. També en formen part 
com a representants amb veu però sense vot, la resta d’alcaldes dels municipis i en-
titats municipals descentralitzades que formen part de l’àmbit del consorci.

– Diputació de Tarragona.
– Altres organitzacions.
– Cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa.
Un altre element il·lustratiu de la col·laboració institucional en aquest territori 

és el programa que el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori va presentar el passat 1 de juny al municipi d’Ascó, relatiu al projecte del 
Govern de Catalunya i les Nacions Unides per l’anàlisi de la resiliència de les Terres 
de l’Ebre, projecte emmarcat dins de l’Agenda dels Pobles i Ciutats, Catalunya 2050. 
El projecte és pioner en l’estudi de la resiliència en un àmbit regional i, per tant, es-
devindrà un referent pels futurs projectes d’àmbit territorial que es duguin a terme 
sota el paraigües de les Nacions Unides a escala global. El Govern va apostar per 
aquest territori perquè en ell es donen tots els elements de resiliència que determina 
les Nacions Unides i, a més, es té la garantia que es podrà comptar amb la col·labo-
ració de totes les institucions públiques, socials i econòmiques de les comarques de 
les Terres de l’Ebre.

En relació amb el punt 4 r), cal tenir present que la Direcció General de Políti-
ques Ambientals i Medi Natural del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, està tramitant una convocatòria de subvencions a través de la qual es 
preveu destinar 1.127.000€ a projectes i actuacions organitzats i realitzats en el marc 
de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre (RdBTE).

Pel que fa al punt 4 s), el Departament d’Empresa i Treball està portant a terme 
accions específiques per aprovar el Reglament del Fons de Transició Nuclear durant 
els propers mesos per poder implementar el fons ja, durant el 2023. Es va finalitzar 
el període de consulta pública prèvia, que va estar obert a la ciutadania fins al 17 de 
juny, i actualment s’està elaborant la memòria general.
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Pel que fa al retiment de comptes del punt 4 t), el Departament de Justícia infor-
ma que, des del maig de 2021 s’ha gestionat de forma continuada amb Infraestruc-
tures.cat, el contracte de serveis per a l’assistència tècnica a la redacció del projecte 
bàsic i executiu i la posterior direcció facultativa de les obres de consolidació i reha-
bilitació del Poble Vell de Corbera d’Ebre. Aquesta gestió va permetre poder tancar 
el Projecte Integral per dur a terme les obres de consolidació i rehabilitació del Po-
ble Vell de Corbera d’Ebre. Actualment estem en fase d’iniciar els tràmits de llicèn-
cia d’obres amb l’Ajuntament de Corbera d’Ebre i sol·licitar els informes preceptius 
de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de les Terres de l’Ebre. Està previst 
que es pugui adjudicar el contracte en els pròxims mesos i que es pugui iniciar la 
primera fase de les obres de consolidació i rehabilitació del Poble Vell de Corbera 
d’Ebre durant l’últim trimestre del 2022.

En relació amb el Monument a la Batalla de l’Ebre de Tortosa, el procediment 
per retirar-lo es troba aturat, arran del recurs interposat per l’entitat Corembe, al Jut-
jat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, que va dictar una interlocutòria en què 
va adoptar, com a mesura cautelar, la suspensió de l’execució de la llicència d’obra 
major sol·licitada pel Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. Per tant, no és volun-
tat de la Direcció General de Memòria Democràtica allargar aquest procediment i, 
així que s’aixequin les mesures cautelars, es procedirà a continuar amb l’execució 
d’aquest projecte.

Finalment, en compliment del punt 4 u) sobre les diverses mesures d’impuls que 
s’han portat a terme per fomentar la fixació de la població al territori i referent a 
la contextualització de l’Agenda rural de Catalunya, el 24 de maig, en relació amb 
l’Agenda, el Govern de la Generalitat va adoptar el següent Acord:

«1. Prendre coneixement de l’Agenda rural de Catalunya, que s’adjunta com a 
annex.

2. Impulsar el desplegament de les propostes d’acció de l’Agenda rural, en l’àm-
bit de les competències de l’Administració de la Generalitat, amb l’objectiu d’assolir 
l’equilibri i la sostenibilitat territorial, el desenvolupament socioeconòmic, territo-
rial i ambiental i la millora dels serveis al món rural.

3. Impulsar l’establiment d’un marc sòlid, proper i eficient de governança a través 
de la reconnexió de les necessitats i realitats rurals-urbanes, un marc legal i sistemes 
de preses de decisions i implementació de les accions que garanteixin un desenvo-
lupament rural veritable i una plena participació i representació de la ciutadania del 
món rural.

4. Encomanar a la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural la 
coordinació i el seguiment de les propostes d’acció esmentades.

5. Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya, tret de l’annex que es pot consultar a la pàgina web del Departament d’Ac-
ció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.»

Per tant i en conseqüència, una vegada pres aquest Acord, s’està treballant per 
establir la governança que ha de permetre desplegar l’Agenda, a través del seu pla 
d’acció, del qual es farà seguiment des de la Comissió Interdepartamental sobre 
Despoblament Rural.

L’Agenda Rural és un element clau per planificar les polítiques d’equilibri i co-
hesió territorial del país on s’han definit un total de 892 accions, de les quals 277 són 
prioritàries i 59 s’han identificat com a estratègiques. Aquestes accions s’organitzen 
entorn de set grans reptes:

1. Persones, benestar i repte demogràfic.
2. Transició ecològica.
3. Territori connectat.
4. Sistema agroalimentari.
5. Gestió forestal.
6. Innovació i dinamització social i econòmica.
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7. Governança.
El desplegament es realitza a través d’un Pla d’Acció, en l’àmbit de les compe-

tències de la Generalitat, que defineix les accions a portar a terme o bé que han de 
continuar desenvolupant els diferents departaments de la Generalitat per assolir els 
reptes identificats. Així mateix, una Comissió interdepartamental sobre Despobla-
ment Rural vetlla per la coordinació i el seguiment i compliment dels objectius mar-
cats en el Pla, ja des del passat mes de juny.

– Canal Xerta-Sénia.
A la reunió de la Comissió Bilateral entre l’Estat espanyol i la Generalitat de 

Catalunya del 18 de febrer es va tancar un acord per a la cessió de la titularitat del 
canal Xerta-Sénia a la Generalitat.

Es tracta d’un canal principal d’uns 22 quilòmetres que dona cobertura a unes 
16.000 hectàrees de regadiu amb un cabal de concessió de 72 hectòmetres cúbics 
anuals.

Aquest traspàs reimpulsa el projecte de renovables de la Comunitat de Regants 
amb l’autoconsum energètic per impulsar l’aigua des de l’estació de bombament de 
Xerta.

– Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre.
A través dels 1,1 milions d’euros que rep del Fons Next Generation, la reserva de 

la Biosfera podrà realitzar actuacions en matèria d’ampliació i gestió de la biodiver-
sitat; millora de la governança de les reserves; foment del desenvolupament sosteni-
ble; suport a la sostenibilitat del turisme, millora del patrimoni cultural i paisatge; i 
mesures de suport als sistemes agroecològics i forestals sostenibles.

– Fons de Transició nuclear.
A la llei de mesures fiscals que acompanya els pressupostos del 2022, s’ha creat 

un Fons de Transició Nuclear, dotat amb 24 milions d’euros anuals que finançarà 
accions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa a les zo-
nes afectades pel futur tancament de les centrals en funcionament a Catalunya. L’ob-
jectiu és donar resposta a l’impacte del tancament, que comportarà la desaparició 
d’una mitjana de 3.000 llocs de treball directes i incidirà en el teixit econòmic dels 
municipis del Priorat, el Baix Camp, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre, 
que envolten les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós.

– Xarxa de fibra òptica.
El 15 de febrer de 2022 el secretari de Polítiques Digitals va presentar el des-

plegament de la fibra òptica a les Terres de l’Ebre. La voluntat de la Generalitat és 
que aquesta xarxa permeti l’equilibri territorial i eviti el despoblament, i al mateix 
temps, impulsi el desplegament del 5G. Cal tenir en compte que l’arribada de la fi-
bra òptica pública no garanteix l’accés immediat a Internet ja que cal que després els 
operadors privats facin arribar la xarxa a les llars i empreses. El secretari va anun-
ciar que el Govern treballa amb l’objectiu d’oferir connectivitat a tots els municipis 
amb nuclis poblats de més de 50 habitants abans d’acabar la legislatura.

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori no no-
més treballa amb el desplegament de la fibra òptica com a instrument de fixació 
de la població en el territori, sinó que està desenvolupant un programa que afronta 
aquesta problemàtica de desequilibri territorial des d’una visió més global i integra-
da. En aquest sentit, en els darrers mesos s’ha impulsat la prova pilot a les Garri-
gues altes, que es reproduirà a la Terra Alta i a la zona menys poblada de la Ribera 
d’Ebre, i que pretén materialitzar-se com una política activa d’arrelament amb l’ob-
jectiu d’esdevenir com un pla de xoc i actuar en àmbits com l’ordenació territorial, 
l’habitatge, la mobilitat o la connectivitat física i digital.

– Programes d’ajuts Next Generation en matèria de rehabilitació residencial i 
habitatge social.
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– Projecte «envelliment quilòmetre zero».
Per acord de Govern de 12 de juliol, es va aprovar el Contracte Programa, i el 13 

de juliol es van enviar els convenis al territori. En concret, i pel que fa a garantir un 
envelliment digne de la gent gran de les zones rurals, les Àrees Bàsiques de Serveis 
Socials de les Terres de l’Ebre rebran una dotació per finançar la fitxa 46 del 
Contracte Programa «Envelliment Km0». El pla prioritza programes d’atenció a la 
gent gran que fomenten l’autonomia personal, l’envelliment actiu al propi domici-
li, l’entorn familiar i comunitari, la participació i l’apoderament de la gent gran i la 
lluita contra la soledat no desitjada.

Les quantitats que rebrà cada ABSS per finançar els serveis previstos en aquesta 
fitxa són les següents:

– Ajuntament d’Amposta: 23.100 € anuals (CP 22-25), amb un total de 92.400,00 €.
– Ajuntament de Tortosa: 9.706 € anuals a partir de l’any 2023 i fins al 2025, 

amb un total de 29.118 €.
– Consell Comarcal de la Terra Alta: 28.000 € anuals (CP 22-25), amb un total 

de 112.000 €.
– Consell Comarcal de Ribera d’Ebre: 28.000 € anuals (CP 22-25), amb un total 

de 112.000 €.
– Consell Comarcal de Baix Ebre: 28.000 € anuals a partir de l’any 2023 i fins 

al 2025, amb un total de 48.000 €.
– Consell Comarcal del Montsià: 28.000 € anuals a partir de l’any 2023 i fins al 

2025, amb un total de 48.000 €.

Barcelona, 8 de setembre de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Control del compliment de la Moció 107/XIV, sobre el finançament del 
tercer sector
390-00107/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 71885 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2022

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 107/XIV del Parlament de Catalu-
nya, sobre el finançament del tercer sector (número de tramitació 390-00107/13), us 
informo del següent:

Pel que fa al punt a), en la nostra comunicació de 9 de juny us informàvem que 
estava prevista una reunió per al 10 de juny, en la qual es va constituir el grup de 
treball mixt Generalitat-Taula del Tercer Sector Social, amb participació de diversos 
departaments de la Generalitat, amb el lideratge del departament d’Economia i Hi-
senda. Us amplio la informació atès que en el marc d’aquesta reunió es va acordar 
portar a terme reunions periòdiques bilaterals per tractar de forma monogràfica els 
principals problemes que preocupen a les entitats en matèria de finançament i bus-
car possibles solucions. El passat 1 de juliol es va a realitzar una nova reunió de tre-
ball entre els departaments de la Generalitat i la Taula del Tercer Social per abordar 
la millora dels processos de subvencions.

Pel que fa al punt b), un dels temes que s’està tractant en el si del grup de treball 
mixt és la calendarització de les convocatòries de subvencions, analitzant els casos 
en que pugui ser factible avançar i fixar les convocatòries en un determinat període, 
a ser possible el primer trimestre de l’any.
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Pel que fa a l’apartat c), actualment hi ha serveis que es financen per subvenció 
(COSPE o IRPF), però és voluntat del Departament de Drets Socials –i hi estem 
treballant activament– avançar en la promoció de la Llei de concertació de la Xar-
xa de Serveis Socials d’Atenció Pública, que permetrà gaudir d’un finançament via 
concertació social.

Les entitats amb projectes subvencionats que presten una tipologia de servei de 
Cartera, s’ha previst que puguin acollir-se a les convocatòries de provisió dels ser-
veis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i concórrer lliurement per ser-
ne proveïdores, sempre i quan estiguin acreditades.

L’acreditació assegura que es compleixin amb els resultats d’un procediment 
d’avaluació dels serveis socials que una entitat de serveis socials privada presta a 
la població, amb la finalitat de reconèixer que compleix els estàndards de qualitat 
i la resta de requisits exigits per a cada tipologia de servei de la Xarxa de Serveis 
Socials d’Atenció Pública. L’acreditació garanteix l’assoliment d’uns estàndards de 
qualitat superiors als exigits per iniciar la prestació del servei i inscriure’l al Regis-
tre d’entitats, serveis i establiments de serveis socials, que és un requisit indispensa-
ble per ser proveïdor de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, i la correcta 
prestació del servei públic.

Pel que fa a l’apartat d), actualment el Departament de Drets Socials està treba-
llant per revisar els serveis de la Cartera de Serveis Socials. S’han establert contac-
tes formals entre el Departament de Drets Socials i les diverses entitats que presten 
serveis per tal de revisar les tarifes, sempre amb l’objectiu que aquest augment re-
verteixi en l’increment de les percepcions salarials de les persones treballadores, per 
tal de reconèixer la seva tasca professional, millorar la qualitat de la prestació dels 
serveis i dotar d’estabilitat el sector d’atenció social a les persones.

En aquest sentit, cal tenir en compte la situació pressupostària actual i l’endar-
reriment en l’actualització dels increments dels salaris dels professionals i de l’IPC 
corresponent a les despeses de manteniment dels serveis.

La voluntat del DSO es treballar per la millora dels preus dels serveis competèn-
cia del Departament en tots els àmbits d’actuació i estem treballant per concretar la 
formula adient d’acord, que satisfaci els objectius abans marcats, per a tots els àm-
bits des de la Infància, Gent Gran, Discapacitat, Drogodependències, SIDA, Salut 
Mental, VIH, etc.

Pel que fa al punt e, des del DSO ja es garanteix aquesta interlocució fluïda en 
l’àmbit més polític mitjançant un grup estable, on assisteix el Cap del Gabinet. Cal 
afegir que en les darreres convocatòries de subvencions s’ha comunicat a les entitats 
i a la Taula del Tercer Sector una persona referent per a cada línia de la convocatò-
ria, i en totes les convocatòries hi ha a disposició de les entitats un canal de comuni-
cació electrònic (bústia) des d’on es responen les consultes diàriament. També s’han 
efectuat sessions informatives i s’han elaborat manuals i vídeos tutorials.

Pel que fa al punt f), tal com esmentàvem en el punt a), el passat 1 de juliol es va 
a realitzar una nova reunió de treball entre els departaments de la Generalitat i la 
Taula del Tercer Social per abordar la millora dels processos de subvencions.

També cal tenir en compte que en els darrers anys s’han impulsat o s’estan im-
pulsant diverses iniciatives per facilitar l’accés a les subvencions, ja sigui a través 
de la simplificació dels tràmits i formularis com a través de l’avançament de publi-
cacions o allargament de terminis. Des de la Intervenció General s’han impulsat els 
plans estratègic subvencionals que ordenen les convocatòries de departaments i en-
titats amb caràcter plurianual.

El 5 de juliol el Govern va presentar el Pla estratègic de subvencions 2022-2025 
(PES). És la primera vegada que s’elabora aquesta planificació a 4 anys vista, que 
dona una perspectiva al sector sobre la continuïtat de les línies de subvenció.

Així mateix, l’Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l’Ordre 
ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions regula 
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la modalitat de compte justificatiu sense aportació de justificants de despesa com 
a forma de justificació de la realització de l’objecte i el compliment de la finalitat 
d’una subvenció per part de les persones beneficiàries té la finalitat, entre altres, de 
simplificar aquesta obligació.

Pel que fa al punt g), El Departament està treballant en l’elaboració d’unes noves 
bases per a les convocatòries de la COSPE i de l’IRPF dels propers exercicis, amb 
la voluntat de simplificar-ne els processos i les diferents línies i deixar clar allò que 
sigui subvencionable.

Pel que fa al punt h), és una opció a estudiar en les noves bases que s’estan treba-
llant, sempre tenint en compte les limitacions pressupostàries.

Pel que fa al punt i), tant a la resolució provisional com a la definitiva ja es publi-
ca la puntuació total de cada projecte. En tot cas, les entitats sempre poden demanar 
el desglossament o la revisió del seu expedient.

Respecte del punt j), cal tenir en compte que, amb caràcter general, el proce-
diment subvencional s’emmarca en la normativa bàsica estatal la qual ha de regir 
les bases del desenvolupament de l’activitat subvencional en l’àmbit autonòmic. En 
aquest sentit, malgrat la potestat d’autoorganització de l’Administració de la Gene-
ralitat, determinats aspectes relatius al procediment no poden limitar els aspectes 
legislats a través de la normativa estatal. Tot i això, amb l’impuls de mesures de 
simplificació s’aconsegueixen millores de l’eficiència en la gestió, amb l’objectiu de 
disminuir demores en la tramitació de les subvencions i que no s’hagin de reclamar 
interessos de demora derivats del retard.

Pel que fa al punt k), aquesta proposta ja està prevista a les bases actuals amb 
la figura de la reformulació del projecte, que permet adaptar l’import del projecte a 
l’efectivament atorgat.

Respecte del punt l), la llei de procediment estableix un termini de 6 mesos des 
de la publicació de la convocatòria per resoldre definitivament. Aquest termini in-
clou tots els tràmits, des de la sol·licitud, la revisió de requeriments, les valoracions, 
la proposta de resolució provisional, les al·legacions i la resolució definitiva. Ente-
nem que no cal desglossar-ho en terminis parcials i que tots els tràmits s’han de fer 
àgilment. Afegir un altre termini podria provocar l’incompliment d’aquests 6 mesos.

Pel que fa al punt m), en aquests moments, i com comentàvem al punt e), ja es 
disposa de tècnics de referència que responen consultes de les entitats. D’altra ban-
da, i mitjançant la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat de la 
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, s’ofereix, mitjançant un servei web 
externalitzat, suport i assessorament al món associatiu en diferents àmbits, entre ells 
el jurídic. Podeu consultar la informació en aquest enllaç:

https://voluntariat.gencat.cat/recursos-i-serveis/serveis-dassessorament-i-acom-
panyament/assessorament/

Pel que fa al punt n), la convocatòria única de subvencions del Departament de 
Drets Socials ja disposa de línies pluriennals. També es formalitzen concerts socials 
per a la prestació de serveis de la cartera de serveis socials, seguint la normativa 
vigent, tant mitjançant la provisió de serveis com la contractació pública, o a través 
d’aquesta darrera modalitat per a actuacions fora de la cartera. Un percentatge con-
siderable dels contractes o de la provisió de la gestió de serveis del Departament de 
Drets Socials es fan amb entitats del tercer sector. Els convenis resolutius, entesos 
com a subvencions excloses de concurrència pública, estan taxats i cal motivar-ne 
la seva excepcionalitat.

Barcelona, 13 de setembre de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

https://voluntariat.gencat.cat/recursos-i-serveis/serveis-dassessorament-i-acompanyament/assessorament/
https://voluntariat.gencat.cat/recursos-i-serveis/serveis-dassessorament-i-acompanyament/assessorament/
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Control del compliment de la Moció 108/XIV, sobre les polítiques 
relatives als drets i les oportunitats de la infància
390-00108/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 71886 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2022

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 108/XIV del Parlament de Cata-
lunya, sobre les polítiques relatives als drets i les oportunitats de la infància (tram. 
390-00108/13), us informo del següent:

Pel que fa al punt 3.c) sobre el procés de revisió i reestructuració de les accions 
incloses en el Pla de millora del sistema d’atenció a infants i joves, i les seves famí-
lies, en situació de vulnerabilitat, durant aquest mes de setembre s’ha conclòs la re-
visió i reestructuració de les accions incloses en el Pla de millora del sistema d’aten-
ció a infants i joves, i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat. La finalització 
d’aquest procés era una condició prèvia indispensable per a l’elaboració de qualsevol 
tipus d’informe posterior sobre el compliment del Pla.

La versió revisada del Pla de millora manté la definició estratègica, l’estructura 
i els pilars fonamentals del pla original. Per contra, s’ha redefinit i reestructurat la 
seva definició operativa, que inclou tant els objectius específics com les accions que 
despleguen aquests objectius. Així, les accions o mesures específiques del pla origi-
nal s’han transformat i reagrupat en noves actuacions més sintètiques, més concretes 
i entenedores i, sobretot, més fàcils d’interpretar i avaluar. Amb aquestes modifica-
cions es busca facilitar tant el desplegament com el posterior seguiment del Pla, al 
qual s’incorpora un sistema d’avaluació que no figurava en la proposta inicial.

Pel que fa al punt 3.m) sobre la lluita contra el ciberassetjament i l’actualització 
del protocol vigent, el Departament d’Educació ha revisat i reeditat els protocols, i 
un cop sigui aprovat i presentat per part del Departament d’Igualtat i Feminismes el 
nou Protocol marc per a l’abordatge integral de les violències masclistes, s’actualit-
zaran i harmonitzaran tots els plans i protocols departamentals i sectorials.

Barcelona, 13 de setembre de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Moció 113/XIV, sobre les polítiques 
turístiques
390-00113/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 71904 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2022

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 113/XIV, sobre les polítiques turís-
tiques (tram. 390-00113/13), us informo del següent:

En relació amb el punt b), la iniciativa legislativa de l’avantprojecte de llei de tu-
risme que ha d’incorporar el objectius i el model turístic que definirà el Compromís 
nacional pel turisme s’està tramitant.



BOPC 391
27 de setembre de 2022

4.50.02. Compliment de mocions 71 

En aquest sentit, el Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2023-2027 i, en par-
ticular, el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2023-2027, que han de ser els 
primers instruments de planificació derivats del Compromís Nacional per un Turis-
me Responsable, definiran l’estratègia de màrqueting turístic per a les destinacions 
del país, així com els criteris a aplicar per a donar suport a la seva comercialització.

D’altra banda, l’actualització de la Llei 15/2007, del 5 de desembre, de l’Agència 
Catalana de Turisme, és un compromís legislatiu a activar una vegada s’hagi tancat 
el Compromís Nacional per un Turisme Responsable i la nova llei del turisme. Serà 
amb aquests dos elements que quedarà definit de manera clara l’escenari nou al qual 
la nova Agència Catalana de Turisme haurà de donar resposta.

La promoció de la marca Catalunya als mercats més rellevants per al turisme so-
cial (universitari o sènior) fan part de l’estratègia d’orientació a la demanda definida 
amb el treball sobre els diferents perfils de «visitor-persona» sobre el que treballa 
l’estratègia CRM de l’Agència Catalana de Turisme. En particular, la participació 
més activa per part de l’ACT a l’Organització Internacional per al Turisme Social 
(ISTO) fa part d’aquesta estratègia.

En relació amb el punt c), el compromís nacional pel turisme acordarà meca-
nismes per la implementació, el seguiment i l’avaluació amb participació de tots els 
agents del sector turístic.

Finalment, pel que fa al punt d), el passat mes de febrer es va constituir un grup 
de treball per analitzar la creació d’un segell de turisme responsable, d’acord amb la 
Resolució 101/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les condicions laborals dels 
treballadors del sector turístic i la creació d’un segell de treball just i de qualitat per 
al sector de l’hostaleria i la restauració, composat per l’àrea de Coneixement, Qua-
litat i Competitivitat Turística de la direcció general de Turisme, i la subdirecció 
general de Relacions Laborals, Treball Autònom i Qualitat en el Treball. En aquells 
moments no es va poder treballar atès que el Govern estatal havia d’aprovar una llei 
de reforma laboral que afectaria directament al contingut de les relacions laborals 
en el sector turístic pel que fa a les empreses subcontractades. Es va acordar que des 
de l’àmbit de Treball convocarien a la direcció general de Turisme per a una nova 
reunió per tractar el tema un cop estigués la normativa estatal aprovada.

Barcelona, 14 de setembre de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Control del compliment de la Moció 130/XIV, sobre la necessitat de 
garantir la seguretat ciutadana
390-00130/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022

Control del compliment de la Moció 131/XIV, sobre els drets de les 
persones que exerceixen el treball sexual
390-00131/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022
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Control del compliment de la Moció 132/XIV, sobre l’impuls de les 
polítiques LGBTI
390-00132/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022

Control del compliment de la Moció 133/XIV, sobre l’inici del curs 
2022-2023 en el servei públic d’educació
390-00133/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022

Control del compliment de la Moció 134/XIV, sobre la planificació del 
curs escolar 2022-2023
390-00134/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022

Control del compliment de la Moció 135/XIV, sobre el balanç del curs 
escolar 2021-2022
390-00135/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022

Control del compliment de la Moció 136/XIV, sobre infraestructures
390-00136/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022
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Control del compliment de la Moció 137/XIV, sobre l’informe de 
seguiment de la Resolució 2381 de l’Assemblea Parlamentària del 
Consell d’Europa
390-00137/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022

Control del compliment de la Moció 138/XIV, sobre les polítiques 
digitals
390-00138/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022

Control del compliment de la Moció 139/XIV del Parlament de 
Catalunya, sobre l’estratègia de futur per a la vegueria de l’Alt Pirineu 
i Aran
390-00139/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022

Control del compliment de la Moció 140/XIV, sobre mesures de 
millora de la mobilitat
390-00140/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022

Control del compliment de la Moció 141/XIV, sobre la creació d’un 
fons de transició nuclear just amb els territoris propers a Ascó i a 
Vandellòs
390-00141/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022
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Control del compliment de la Moció 142/XIV, sobre la protecció del 
medi litoral
390-00142/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022

Control del compliment de la Moció 143/XIV, sobre la situació política 
internacional i el dret a l’autodeterminació
390-00143/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022

Control del compliment de la Moció 144/XIV, sobre l’impacte de la 
repressió en l’independentisme i en els estàndards democràtics de 
l’Estat espanyol
390-00144/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.09.2022

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori amb el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori sobre les accions previstes en l’àmbit de les 
polítiques digitals
354-00153/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori, en la sessió 22, tinguda el 21.09.2022, DSPC-C 382.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Jordi Corominas, de la Secció de 
Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans, davant la 
Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè presenti l’informe de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00756/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió 22, tinguda 
el 21.09.2022, DSPC-C 382.

Sol·licitud de compareixença de la ministra de Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana del Govern de l’Estat davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre l’estat de la xarxa 
de Rodalies de Catalunya i Adif
356-00830/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori, en la sessió 22, tinguda el 21.09.2022, DSPC-C 382.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
amb el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals 
i Territori sobre les accions previstes en l’àmbit de les polítiques 
digitals
355-00068/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió 22, tinguda el 
21.09.2022, DSPC-C 382.
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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 l’associació Diàspora 
Ebrenca davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a 
informar sobre les reclamacions de la campanya «Hem perdut lo 
tren!» i les peticions de restabliment del servei de tren ràpid entre 
Tortosa i l’Aldea-Amposta i Barcelona
357-00431/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 21.09.2022, DSPC-C 382.

Compareixença d’una representació de la plataforma Trens Dignes 
Terres de l’Ebre - Priorat davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori per a informar sobre les reclamacions de la campanya «Hem 
perdut lo tren!» i les peticions de restabliment del servei de tren 
ràpid entre Tortosa i l’Aldea-Amposta i Barcelona
357-00432/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 21.09.2022, DSPC-C 382.

Compareixença de Ramon Lamiel Villaró, director del Servei Català 
de Trànsit, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les 
dades de sinistralitat viària a les comarques de Girona
357-00447/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió d’Interior, tinguda el 21.09.2022, 
DSPC-C 406.

Compareixença de Joan Costa Barnola, cap de l’Àrea Regional de 
Trànsit de Girona, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre 
les dades de sinistralitat viària a les comarques de Girona
357-00448/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió d’Interior, tinguda el 21.09.2022, 
DSPC-C 406.
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Compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
exposar el seu parer sobre les polítiques de joventut
357-00582/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 21.09.2022, DSPC-C 408.

Compareixença de Joan Portals, cap de la Comissaria General de 
Mobilitat, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les 
dades de sinistralitat viària de les comarques de Girona
357-00681/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió d’Interior, tinguda el 21.09.2022, 
DSPC-C 406.

Compareixença d’una representació de l’àrea de trànsit de 
Comissions Obreres davant la Comissió d’Interior per a informar 
sobre la situació de la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra i 
l’augment de la sinistralitat
357-00685/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió d’Interior, tinguda el 21.09.2022, 
DSPC-C 406.

Compareixença de Carles Ibáñez Martí, cap de l’Àrea de Canvi 
Climàtic d’Eurecat, davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció 
del Delta de l’Ebre
357-00729/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 13.09.2022, DSPC-C 390.

Compareixença de Juan Pedro Martín-Vide, professor d’enginyeria 
hidràulica de la Universitat Politècnica de Catalunya, davant la 
Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00730/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 13.09.2022, DSPC-C 390.
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Compareixença de José Luis Casamor, professor associat del 
Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta 
de l’Ebre
357-00731/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 13.09.2022, DSPC-C 390.

Compareixença de Vicenç Gràcia Garcia, expert en dinàmica litoral 
del delta de l’Ebre, davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre
357-00732/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 13.09.2022, DSPC-C 390.

Compareixença del director general de Reformes Democràtiques 
i Accés a la Justícia de la Conselleria de Justícia, Interior i 
Administració davant de la Comissió d’Igualtat i Feminismes sobre la 
Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència, masclista, 
relativa a la es indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de 
violència masclista i llurs filles i fills
357-00747/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 19, tinguda el 
19.09.2022, DSPC-C 400.

Compareixença del director general de Polítiques Públiques LGTBI+ 
davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
357-00748/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 19, tinguda el 
19.09.2022, DSPC-C 400.
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Compareixença de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana del Govern de l’Estat davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Territori per a informar sobre l’estat de la xarxa de Rodalies 
de Catalunya i Adif
357-00749/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 22, tinguda el 
21.09.2022, DSPC-C 382.

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de Recerca i Universitats al 
vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00141/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 72351 / Coneixement: 21.09.2022

A la Mesa del Parlament
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera de Recerca i Universitats, senyora Gemma 
Gels i Carreras, des del dia 21 fins el dia 23 de setembre de 2022, mentre romangui 
fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament i de les seves atri-
bucions el  vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, senyor Jordi 
Puigneró i Ferrer.

Ben cordialment.

Barcelona, 16 de setembre de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Proposta de bases generals de les convocatòries de pràctiques 
universitàries al Parlament de Catalunya

ACORD

Mesa del Parlament, 26.07.2022 

Bases generals de les convocatòries de pràctiques universitàries al 
Parlament de Catalunya

1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases generals és regular les convocatòries de pràctiques al 

Parlament de Catalunya per a estudiants universitaris i establir les condicions per a 
presentar-hi les sol·licituds.

2. Beneficiaris
Poden ésser beneficiaris de les pràctiques universitàries al Parlament els estu-

diants universitaris que es trobin en les situacions següents: 
a) Estar cursant els estudis de grau i haver superat un mínim de 120 crèdits en 

els estudis corresponents a la modalitat de pràctiques sol·licitada.
b) Estar cursant postgraus, màsters o doctorats relacionats amb la modalitat de 

pràctiques sol·licitades.

3. Condicions d’accés
Per a participar en la convocatòria de pràctiques universitàries al Parlament, els 

aspirants han de complir els requisits següents: 
a) Estar matriculat de l’assignatura que s’hi vincula, d’acord amb el pla d’estudis 

corresponent.
b) Tenir el certificat del nivell de suficiència de català (C1) o altre equivalent o 

acreditar-ne el coneixement.
c) No tenir cap vinculació laboral o funcionarial amb el Parlament.

4. Durada de les pràctiques
4.1. Les pràctiques tenen una durada preferentment inferior al 50% del curs aca-

dèmic, sens perjudici del que fixin les universitats.
4.2. La durada concreta de les pràctiques s’adaptarà a la que determini en cada 

cas el pla d’estudis corresponent a la titulació que estigui cursant l’estudiant selec-
cionat.

4.3. Els horaris de les pràctiques s’han d’establir d’acord amb la disponibilitat 
del Parlament i han d’ésser compatibles amb l’activitat acadèmica i formativa de 
l’estudiant.

5. Nomenament del tutor
5.1. Per a les pràctiques s’ha d’assignar a l’estudiant un tutor que ha d’ésser per-

sonal del Parlament amb l’experiència i els coneixements necessaris. El tutor no pot 
ésser el mateix que el tutor de la universitat.

5.2. El tutor està sotmès als drets i els deures que estableix l’article 11 del Reial 
decret 592/2014, de l’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques ex-
ternes dels estudiants universitaris.

6. Presentació de les sol·licituds
6.1. Les sol·licituds i la documentació annexa s’han de presentar d’acord amb el 

que estableix la convocatòria específica.
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6.2. Per a participar en la convocatòria, els aspirants han d’adjuntar a la sol·lici-
tud la documentació que estableixen aquestes bases, d’acord amb el que disposa la 
normativa aplicable.

6.3. El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils a comp-
tar de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya.

6.4. Si una incidència tècnica fa impossible el funcionament ordinari del sistema 
o l’aplicació de presentació de sol·licituds, l’òrgan corresponent pot determinar, fins 
que el problema no se solucioni, una ampliació dels terminis no vençuts. Tant la in-
cidència tècnica com l’ampliació concreta del termini no vençut s’han de publicar a 
la pàgina web del Parlament.

6.5. Amb la sol·licitud de participació, els aspirants declaren responsablement 
que compleixen les condicions i els requisits per a participar en la convocatòria i que 
la documentació que adjunten a la sol·licitud és autèntica.

6.6. En finir el procés selectiu, l’aspirant seleccionat ha de presentar els originals 
de la documentació per a comprovar-ne la veracitat, d’acord amb el que disposa la 
normativa aplicable.

7. Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud
Els aspirants han de presentar juntament amb la sol·licitud, d’acord amb el que 

disposa la normativa aplicable: 
a) Una fotocòpia del document oficial d’identitat.
b) Una còpia o l’acreditació de la matrícula universitària corresponent.
c) La documentació acreditativa del nivell de suficiència de català (certificat C1).
d) El currículum.
e) La documentació acreditativa de la nota mitjana de l’expedient acadèmic de la 

titulació que cursen i que els dona la possibilitat d’accedir a les pràctiques.
f) La documentació acreditativa de la nota de la branca de coneixement a què es 

vinculen les pràctiques.
g) La documentació acreditativa del nivell superior de català (certificat C2) o de 

nivell especialitzat, si escau.
h) La documentació acreditativa del nivell d’idiomes estrangers, si escau.
i) Una memòria d’un màxim de dues pàgines en què han d’exposar els motius 

pels quals estan interessats a fer les pràctiques al Parlament.
j) Comprovant d’haver obtingut una beca per a realitzar estudis universitaris, si 

és el cas.
k) Una fotocòpia de la targeta sanitària expedida pel CatSalut on hi consti el ma-

teix nom sentit que l’escrit en el formulari, si escau.

8. Admissió dels aspirants
8.1. Una vegada transcorregut el termini de presentació de les sol·licituds, el De-

partament de Recursos Humans ha d’elaborar i fer pública per mitjà d’una resolució, 
en el termini de quinze dies, la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en la 
convocatòria. En aquesta resolució, que s’ha de publicar en el tauler d’anuncis i en la 
pàgina web del Parlament, s’han d’indicar els motius d’exclusió, si s’escau.

8.2. Els aspirants tenen un termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de 
la publicació de la resolució, per a formular davant el Departament de Recursos Hu-
mans les reclamacions que creguin pertinents destinades a esmenar els errors i els 
defectes que s’hagin pogut produir i per a adjuntar la documentació preceptiva que 
n’hagi motivat l’exclusió. En el cas que els aspirants no esmenin en aquest termini el 
defecte imputable a ells que n’hagi motivat l’exclusió, s’entendrà que desisteixen de 
participar en el procés selectiu.

8.3. En el cas que no hi hagi cap reclamació, o un cop fetes les rectificacions per-
tinents si se n’han presentat, el Departament de Recursos Humans ha d’aprovar la 
llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.
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8.4. En el cas que els aspirants no presentin la documentació que estableixen les 
bases o no esmenin en el termini establert el defecte imputable a ells que n’hagi mo-
tivat l’exclusió, automàticament s’entendrà que desisteixen de participar en el procés 
de selecció.

9. Criteris de selecció
9.1. La valoració dels aspirants es fa sobre una puntuació total de 100 punts, 

d’acord amb els barems següents: 
a) La nota mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació que cursen i que els 

dona la possibilitat d’accedir a les pràctiques, fins a 30 punts.
b) La nota mitjana de l’àrea de coneixement a què es vinculen les pràctiques, fins 

a 10 punts.
c) El certificat de nivell superior de català (C2) o de nivells especialitzats, 10 

punts.
d) El coneixement d’idiomes estrangers: 
– Nivell mitjà (B1 i B2) o equivalent, 4 punts.
– Nivell alt (C1 i C2) o equivalent, 6 punts.
La puntuació màxima en aquest apartat és de 10 punts.
e) L’entrevista, fins a 40 punts. Resten eliminats del procés de selecció els aspi-

rants que no obtinguin una puntuació mínima de 30 punts en l’entrevista.
9.2. En cas d’empat entre els aspirants, l’ordre s’ha d’establir a favor de l’aspirant 

que sigui beneficiari d’una beca per a realitzar els estudis universitaris. Si persisteix 
l’empat s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta 
en l’entrevista. Si tot i així encara persisteix l’empat, s’ha de resoldre a favor de l’as-
pirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la mitjana de l’expedient acadèmic. 
Si els aspirants han obtingut la mateixa nota, s’ha de resoldre a favor de l’aspirant 
amb la nota més alta en la branca de coneixement a què es vinculen les pràctiques. 
Si encara persisteix, s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que tingui el certificat de 
nivell superior de català (C2).

9.3. Si l’empat persisteix, la comissió de valoració ha de tenir en compte la me-
mòria que han presentat els aspirants en què exposen els motius pels quals estan in-
teressats a fer les pràctiques al Parlament.

10. Comissió de valoració
10.1. La comprovació i valoració de la documentació que aporten els aspirants 

correspon a la comissió de valoració, que és formada per tres membres, un dels 
quals ha d’ésser un funcionari del Departament de Recursos Humans.

10.2. Els altres dos membres de la comissió de valoració s’han de designar per a 
cada convocatòria tenint en compte l’àmbit en què l’estudiant ha de fer les pràctiques.

10.3. Correspon a la Secretaria General de nomenar els membres de la comissió 
de valoració.

11. Proposta de resolució i llista de reserva
11.1. Una vegada valorada la documentació dels aspirants i fetes les entrevistes, 

la comissió de valoració ha de fer una proposta de resolució provisional que con-
tingui el nom de l’aspirant proposat per a fer les pràctiques i una llista ordenada de 
major a menor, d’acord amb la puntuació obtinguda en el procés de selecció, dels 
aspirants que han obtingut la puntuació mínima que determinen les bases específi-
ques, els quals s’incorporen a la llista de reserva per si l’aspirant proposat no accepta 
de fer les pràctiques o desisteix de la sol·licitud.

11.2. La proposta de resolució provisional s’ha de notificar als interessats per 
mitjà de la publicació en el lloc que s’indica a la convocatòria específica. Aquesta 
publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
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12. Al·legacions
12.1. Els aspirants disposen d’un termini de cinc dies hàbils a comptar de l’en-

demà de la publicació de la resolució provisional per a formular les al·legacions que 
creguin pertinents.

12.2. Una vegada analitzades les al·legacions que s’hagin presentat, la comissió 
de valoració ha de dictar la resolució definitiva.

12.3. Si no s’han presentat al·legacions, la llista provisional esdevé definitiva sen-
se haver de fer cap altre tràmit.

13. Beca
13.1. Cada estudiant percep un import mensual en concepte de beca. Per als es-

tudiants de grau aquest l’import mensual serà de 600 euros i pels estudiants de màs-
ter de 800 euros mensuals, per una jornada de 25 hores setmanals. Si les hores de 
pràctiques setmanals son diferents a 25 hores les retribucions seran proporcionals a 
les hores realitzades. Aquest import està subjecte a les retencions tributàries i de la 
Seguretat Social que legalment corresponen.

13.2. Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca, amb el ma-
teix objecte.

14. Especificacions de les ofertes concretes
14.1. El Parlament ha de formular les convocatòries de manera periòdica com a 

mínim amb un període comú de presentació de sol·licituds per a les pràctiques a tots 
els serveis del Parlament.

14.2. Per a cadascuna de les ofertes de pràctiques universitàries s’ha d’aprovar 
una convocatòria que especifiqui, com a mínim: 

a) La puntuació mínima que han de tenir els aspirants per a poder fer les pràc-
tiques.

b) El departament en què es faran les pràctiques.
c) La data d’inici i de finiment de les pràctiques, que s’haurà d’adaptar a la que 

determini en cada cas el pla d’estudis corresponent a la titulació que estigui cursant 
l’estudiant seleccionat.

d) El nombre d’hores diàries de dedicació i l’horari assignat, que en termes ge-
nerals haurà de ser de vint-i-cinc hores setmanals.

e) El pla formatiu, que ha de contenir: 
– La motivació i l’objectiu de les pràctiques.
– Les tasques i funcions en què s’ha de fer la formació.
– La forma prevista de seguiment del tutor de l’entitat col·laboradora.
– Les competències que ha d’adquirir el beneficiari durant les pràctiques.
14.3. A més de les especificacions que estableix l’apartat 14.1, la convocatòria ha 

de fer constar que l’estudiant seleccionat tindrà un tutor que ha d’ésser personal del 
Parlament amb l’experiència professional i els coneixements necessaris.

14.4. Correspon al secretari general d’aprovar la convocatòria específica.

15. Convenis amb la universitat específica
15.1. Una vegada el Departament de Recursos Humans ha proposat l’aspirant per 

a fer les pràctiques, el Parlament ha de subscriure un conveni de cooperació edu-
cativa amb la universitat en què l’aspirant proposat cursa els estudis universitaris.

15.2. El conveni de cooperació educativa ha d’establir: 
a) El projecte formatiu objecte de les pràctiques.
b) L’ajut a l’estudi per a l’estudiant i el sistema de pagament.
c) La protecció de les dades de l’estudiant.
15.3. El termini per a subscriure el conveni amb la universitat és de quinze dies 

hàbils a comptar de la data de publicació del nom de l’aspirant proposat.
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15.4. Si en aquest termini no se subscriu el conveni amb la universitat, l’aspirant 
proposat resta eliminat i s’ha de nomenar el següent aspirant que hagi obtingut més 
puntuació.

15.5. Correspon a la Secretaria General de subscriure el conveni.

16. Selecció d’estudiants que acreditin grau de discapacitat i de grups 
socials històricament infrarepresentats
16.1. Per a la selecció d’estudiants que acreditin algun tipus de discapacitat seran 

les bases específiques les que en cada cas estableixin el grau de discapacitat, així 
com els mèrits a valorar i la seva quantificació.

16.2. Per promoure la selecció de persones de grups socials que han estat his-
tòricament infrarepresentats, incloses les persones no binàries, persones transgène-
re, persones intersexuals, persones d’origen migrant de primera o segona generació 
i persones del poble gitano, seran les bases específiques les que en cada cas establei-
xin els mèrits a valorar i la seva qualificació.

17. Consentiment del tractament de dades personals i de la notificació 
electrònica
17.1. El Parlament, com a responsable del tractament, informa els aspirants que 

tractarà llurs dades personals i les dels estudiants seleccionats amb la finalitat de 
gestionar les pràctiques universitàries al Parlament, i que compleix i se sotmet a les 
obligacions que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, del 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al trac-
tament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga 
la Directiva 95/46/CE, la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals i la resta de normes complementàries.

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

17.3. La base jurídica del tractament és el consentiment dels aspirants i una obli-
gació legal, d’acord amb el que estableix el Reial decret 592/2014. Les dades es po-
den comunicar, de conformitat amb la normativa vigent, a altres administracions 
públiques.

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

17.5. El nom, els cognoms o els darrers quatre dígits del número del document 
oficial d’identitat dels aspirants es publicaran a la pàgina web del Parlament i als mit-
jans que defineix la legislació relativa a la convocatòria de pràctiques universitàries.

17.6. La finalitat del tractament és gestionar les dades personals que apareixen en 
les sol·licituds, els documents acreditatius dels requisits i la composició de la comis-
sió de valoració durant el desenvolupament del procés selectiu.

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

17.8. El Parlament pot cedir i transferir dades en els casos següents: 
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– A la Tresoreria General de la Seguretat Social, al Registre de Persones del Mi-
nisteri d’Administracions Públiques o a l’Agència Estatal de l’Administració Tribu-
tària, si és autoritzat per llei.

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

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

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

– Per a la publicitat amb relació a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern.

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

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

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

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

18. Caràcter formatiu
Les pràctiques tenen un caràcter plenament formatiu i de la seva realització no 

se’n poden derivar, en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral, ni el seu 
contingut pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de 
treball.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la vicepresidenta primera en fun-

cions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

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