
TAUL A DE CONT INGUT

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 l’eliminació de l’obligatorietat de l’ús de mascaretes 
per als escolars
250-00300/13
Retirada 7

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del tercer sector
202-00045/13
Debat de totalitat 8
Termini per a proposar compareixences 8

Proposició de llei de mesures urgents per a garantir la convivència pacífica a les 
comunitats de propietaris davant l’ocupació il·legal
202-00049/13
Presentació: GP Cs 8

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat viària dels ciclistes
250-00796/13
Presentació: GP ERC 10

Proposta de resolució sobre l’inici del curs escolar
250-00798/13
Presentació: GP VOX 12

Proposta de resolució sobre la reducció de la burocràcia governamental i adminis-
trativa
250-00799/13
Presentació: GP VOX 13

Proposta de resolució sobre la defensa del sector ramader de producció ovina i 
caprina de Lleida
250-00800/13
Presentació: GP VOX 15

Proposta de resolució sobre la supressió de les subvencions, els ajuts i els contrac-
tes a l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius
250-00801/13
Presentació: GP VOX 17

Proposta de resolució sobre la subcontractació del complex petroquímic de Tar-
ragona
250-00802/13
Presentació: GP CUP-NCG 18

BUTLLETÍ OFICIAL 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XIV* legislatura · quart període · número 401 · dilluns 10 d’octubre de 2022

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



BOPC 401
10 d’octubre de 2022

Taula de contingut 2

Proposta de resolució sobre el tancament de l’Agència de Ciberseguretat de Ca-
talunya
250-00803/13
Presentació: GP VOX 20

Proposta de resolució sobre la declaració de zones afectades greument per un 
desastre natural
250-00804/13
Presentació: GP VOX 21

Proposta de resolució sobre les protestes populars a l’Iran
250-00805/13
Presentació: GP PSC-Units 23
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis 24

Proposta de resolució sobre el soterrament o el desviament de les línies d’alta tensió
250-00806/13
Presentació: GP PSC-Units 24

Proposta de resolució sobre el millorament del servei d’autobús de Manresa a Bar-
celona
250-00807/13
Presentació: GP ECP 26

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de pediatria al CAP Arenys de 
Munt i de l’atenció presencial als pacients
250-00808/13
Presentació: GP PSC-Units 26

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica provo-
cada per la crisi
302-00187/13
Esmenes transaccionals presentades 28

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2022, sobre l’Hospital de Sant 
Joan, de Reus (Baix Camp), corresponent a l’exercici del 2018
258-00019/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 30
Termini per a demanar la presentació de l’informe 30

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Drets Socials
410-00013/13
Baixa de membres 31
Adscripció de diputats del GP ERC 31

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
406-00002/13
Renúncia a la secretaria 31

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 222/XIV, sobre la violència masclista que 
pateixen les dones amb discapacitat
290-00181/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  32

Control del compliment de la Resolució 240/XIV, sobre l’elaboració d’un projecte de 
llei de gestió i prevenció dels residus i d’ús eficient dels recursos
290-00193/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  33



BOPC 401
10 d’octubre de 2022

Taula de contingut 3

Control del compliment de la Resolució 253/XIV, sobre el diagnòstic de la limfan-
gioleiomiomatosi
290-00206/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  33

Control del compliment de la Resolució 286/XIV, sobre la millora de la qualitat assis-
tencial del CUAP Sant Pere, de Reus
290-00237/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  36

Control del compliment de la Resolució 343/XIV, sobre el restabliment del servei 
d’urgències de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna a 
Sant Feliu de Llobregat
290-00286/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  36

Control del compliment de la Resolució 345/XIV, sobre el restabliment del servei de 
pediatria del CAP El Pla, a Sant Feliu de Llobregat
290-00288/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  37

Control del compliment de la Resolució 351/XIV, sobre els jutjats de Sant Feliu de 
Llobregat
290-00294/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  38

Control del compliment de la Resolució 352/XIV, sobre la formació dels funcionaris 
dels serveis penitenciaris
290-00295/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  39

Control del compliment de la Resolució 353/XIV, sobre la reducció del percentatge 
d’interinitat dels funcionaris dels serveis penitenciaris
290-00296/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 355/XIV, sobre l’itinerari de memòria del 
front de la Posa
290-00298/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  42

Control del compliment de la Resolució 364/XIV, sobre la subestació elèctrica Ano-
ia, de Vilanova del Camí
290-00306/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

Control del compliment de la Resolució 365/XIV, sobre els informes que estableix 
la Llei 12/1985, d’espais naturals
290-00307/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44

Control del compliment de la Resolució 371/XIV, sobre el foment de l’acolliment 
familiar
290-00312/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  45

Control del compliment de la Resolució 372/XIV, sobre l’elaboració d’un estudi del 
sistema de seguretat social sobre la base de la recomanació primera del Pacte de 
Toledo
290-00313/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 377/XIV, sobre la participació de les entitats 
municipals descentralitzades en les subvencions del Programa DUS 5000
290-00318/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 83/XIV, sobre la fauna salvatge i la seva inci-
dència en el món agrari
390-00083/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 49



BOPC 401
10 d’octubre de 2022

Taula de contingut 4

Control del compliment de la Moció 85/XIV, sobre el garantiment dels drets fona-
mentals en les mobilitzacions
390-00085/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 49

Control del compliment de la Moció 92/XIV, sobre les mesures per a combatre la 
pressió estètica
390-00092/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 50

Control del compliment de la Moció 93/XIV, sobre la deslocalització d’empreses de 
les comarques de Lleida
390-00093/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 51

Control del compliment de la Moció 94/XIV, sobre el compliment de l’acord de la 
Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat amb relació a l’exe-
cució de la sentència del Tribunal Suprem relativa a la disposició addicional tercera 
de l’Estatut pel que fa al 2008
390-00094/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 58

Control del compliment de la Moció 97/XIV, sobre l’impacte econòmic de la guerra 
a Ucraïna
390-00097/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 60

Control del compliment de la Moció 99/XIV, sobre la incorporació dels joves al món 
agrari i el desplegament de la Llei 3/2019, dels espais agraris
390-00099/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 62

Control del compliment de la Moció 102/XIV, sobre les polítiques de mobilitat en el 
context de crisi
390-00102/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 65

Control del compliment de la Moció 110/XIV, sobre l’Agenda rural de Catalunya
390-00110/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 68

Control del compliment de la Moció 114/XIV, sobre les inversions empresarials
390-00114/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 81

Control del compliment de la Moció 115/XIV, sobre la seguretat viària amb relació 
als modes de mobilitat
390-00115/13
Sol·licitud de pròrroga 84
Pròrroga del termini per a retre comptes 84

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Proposta d’audiència en ponència de Hunab Moreno, director general de Getir, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, per la regulació de l’activitat de cuina industrial 
vinculada a la venda a distància de plats preparats
352-01104/13
Retirada de la proposta 84

Sol·licitud de compareixença d’Albert Bastardas i Boada, catedràtic de sociolingüís-
tica de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Cultura perquè informi 
sobre el Pacte Nacional per la Llengua
356-00798/13
Retirada de la sol·licitud 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Fonedors de 
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RETIRADA

Retirada pel GP VOX (reg. 72305).
Coneixement: Mesa del Parlament, 04.10.2022.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del tercer sector
202-00045/13

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 38, tinguda el 05.10.2022, DSPC-P 77.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (de l’11.10.2022 al 18.10.2022).
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposició de llei de mesures urgents per a garantir la convivència 
pacífica a les comunitats de propietaris davant l’ocupació il·legal
202-00049/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 72440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2022

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente, Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley, y conforme 
al artículo 138 del Reglamento del Parlamento de Cataluña solicita su tramitación 
por el procedimiento de lectura única.

Proposición de ley de medidas urgentes para garantizar la convivencia 
pacífica en las comunidades de propietarios ante la ocupación ilegal 

Antecedentes 
El creciente fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles que sufre nuestra co-

munidad autónoma es considerablemente más grave que en otras regiones de Espa-
ña, concentrando casi la mitad de los procedimientos judiciales por este motivo de 
todo el país según las estadísticas judiciales y de seguridad más recientes.

Este tipo de conductas ilegales tiene curiosamente como causa, y al mismo tiem-
po como consecuencia, otro tipo de actividades delictivas que generan habitual-
mente problemas de seguridad ciudadana para los ciudadanos de los barrios y los 
municipios más castigados por este ilícito fenómeno. Asimismo, el incremento y 
la perpetuación de estos problemas de convivencia y seguridad ciudadana generan 
indeseables efectos adicionales como el desplazamiento forzoso o la expulsión de 
muchos ciudadanos de determinados barrios.

Es un deber de todos los poderes públicos velar por la efectiva protección de los 
derechos de los ciudadanos afectados por el fenómeno de la ocupación ilegal. Concre-
tamente, es necesario que la normativa autonómica relativa a las comunidades de pro-
pietarios les otorgue herramientas legales para afrontar de manera más ágil y certera 
los problemas de convivencia y seguridad derivados que ocasionan la ocupación ilegal.

Exposición de motivos
La creciente ola de inseguridad ciudadana que lleva sufriendo nuestra comuni-

dad autónoma en los últimos años ha comportado un incremento de las ocupaciones 
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ilegales de viviendas. A su vez, dicho incremento de las ocupaciones ilegales retro-
alimenta la inseguridad ciudadana.

En muchos casos la ocupación de viviendas es un medio para la comisión de 
otras actividades delictivas como el tráfico de sustancias estupefacientes, la trata de 
seres humanos o la venta ilegal de mercancías por mafias organizadas que explotan 
a personas en situación irregular o en situación de extrema vulnerabilidad socioe-
conómica. En otros muchos casos, la ocupación ilegal es el resultado de un modus 
vivendi de organizaciones criminales que explotan un mercado negro e ilegal sobre 
la base de un mal entendimiento del derecho constitucional de acceso a la vivienda 
digna o simplemente de un abuso o fraude de los legítimos mecanismos de tutela 
del mismo.

Estas circunstancias que rodean a la ocupación ilegal implican problemas de 
convivencia y seguridad en las juntas o comunidades de propietarios. En muchas 
ocasiones, los ciudadanos que tienen sus viviendas en comunidades de propietarios 
sufren este tipo de problemas y riesgos por la dificultad o la pasividad de los propie-
tarios de los inmuebles ilegalmente ocupados.

Por ello, es indispensable que los poderes públicos tutelen y faciliten la tutela de 
los derechos de los ciudadanos afectados por la ocupación ilegal. En este sentido, 
es necesario que la normativa autonómica relativa a las comunidades de propieta-
rios les otorgue herramientas legales para afrontar de manera más ágil y certera los 
problemas de convivencia y seguridad derivados que ocasionan la ocupación ilegal.

Por ello y teniendo en cuenta la aplicación preferente en Cataluña del Código 
Civil de Cataluña en materia de comunidades de propietarios, esta ley propone su 
modificación para facultar a los presidentes de las comunidades de propietarios para 
que procuren la cesación extrajudicial y judicial de las ocupaciones ilegales en ele-
mentos privativos o comunes.

Asimismo, se facilita la detección y denuncia de las ocupaciones ilegales de ele-
mentos comunes y/o privativos que comporten problemas de convivencia o seguri-
dad para los vecinos de una comunidad de propietarios facultando individualmen-
te a cada uno de los propietarios u ocupantes legítimos de los inmuebles para que 
intimen a la presidencia de la comunidad a actuar ante este tipo de circunstancias.

Proposición de ley de medidas urgentes para garantizar la convivencia 
pacífica en las comunidades de propietarios ante la ocupación ilegal 

Artículo único. Modificación del artículo 553-40 de la Ley 5/2006, de 10 
de mayo, del libro quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a los 
derechos reales
Se modifica el artículo 553-40 del Libro V del Código Civil de Cataluña, relativo 

a los derechos reales que pasa a tener el siguiente redactado: 
Artículo 553-40. Prohibiciones y restricciones de uso de los elementos privativos 

y comunes y tutela de la convivencia pacífica ante la ocupación ilegal 
1. Los propietarios y los ocupantes no pueden hacer en los elementos privativos, 

ni en el resto del inmueble, actividades contrarias a la convivencia normal en la co-
munidad o que dañen o hagan peligrar el inmueble. Tampoco pueden llevar a cabo 
las actividades que los estatutos, la normativa urbanística o la ley excluyen o prohí-
ben de forma expresa.

2. La presidencia de la comunidad, si se hacen las actividades a que se refiere el 
apartado 1, por iniciativa propia o a petición de una cuarta parte de los propietarios, 
debe requerir fehacientemente a quien las haga que deje de hacerlas. Si la persona 
requerida persiste en su actividad, la junta de propietarios puede ejercer contra los 
propietarios y ocupantes del elemento privativo la acción para hacerla cesar, que 
debe tramitarse de acuerdo con las normas procesales correspondientes. Una vez 
presentada la demanda, que debe acompañarse del requerimiento y el certificado 
del acuerdo de la junta de propietarios, la autoridad judicial debe adoptar las medi-
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das cautelares que considere convenientes, entre las cuales, el cese inmediato de la 
actividad prohibida.

2 bis. En el caso de actuaciones que afecten a la seguridad o la convivencia en la 
comunidad propietarios a resultas de la ocupación ilegal de elementos privativos o 
comunes, la presidencia de la comunidad, por iniciativa propia o a petición de cua-
lesquiera de los propietarios o legítimos ocupantes de los elementos privativos de-
berá requerir fehacientemente a quien las haga que deje de hacerlas.

Si la persona o personas requeridas persisten en su actividad, el titular de la pre-
sidencia de la comunidad, previa autorización de la mayoría de los presentes de la 
junta de propietarios debidamente convocada a tales efectos puede ejercer contra los 
propietarios y ocupantes de los elementos privativos o comunes la acción judicial 
para hacer cesar este tipo de actuaciones, la cual debe tramitarse de acuerdo con 
las normas procesales aplicables, pudiendo solicitar las medidas cautelares judicia-
les que considere convenientes para la efectiva cesación de las actuaciones corres-
pondientes y el restablecimiento o mantenimiento de la seguridad o convivencia. 
Igualmente, la junta de propietarios podrá ceder el ejercicio de la acción judicial al 
Ayuntamiento correspondiente. 

3. La comunidad tiene derecho a la indemnización por los perjuicios que se le 
causen y, si las actividades prohibidas continúan, a instar judicialmente la privación 
del uso y disfrute del elemento privativo por un período que no puede exceder de 
dos años y, si procede, la extinción del contrato de arrendamiento o de cualquier 
otro que atribuya a los ocupantes un derecho sobre el elemento privativo.

Disposición final única. Entrada en vigor
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Diario 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, exceptuando aquellas medidas que compor-
ten un aumento de créditos o una disminución de ingresos en relación con el pre-
supuesto vigente, que no entrarán en vigor, en la parte que comporte afectación 
presupuesta ria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor 
general de la norma.

Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2022
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Ignacio Martín Blanco, portavoz, GP Cs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat viària dels 
ciclistes
250-00796/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 72308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2022

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

Lluïsa Llop i Fernàndez, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, José Rodríguez Fernández, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució sobre la millora de la seguretat vials dels 
ciclistes, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text 
següent: 
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Exposició de motius
La sinistralitat viària d’un dels col·lectius més vulnerables a la carretera, com és 

el col·lectiu ciclista, té uns índexs que s’allunyen de l’objectiu d’evitar qualsevol víc-
tima a la carretera. Sense anar més lluny, el passat mes d’agost vuit ciclistes varen 
ser atropellats a Castellbisbal i d’ells, dos van morir. El conductor del vehicle va fu-
gir del lloc dels fets sense aturar-se.

L’ús de la bicicleta per vies urbanes i carreteres s’ha incrementat en els darrers 
anys de manera exponencial, ja sigui per mobilitat quotidiana com per activitat es-
portiva i de lleure. En aquest sentit, l’aposta i l’increment d’aquest mitjà de transport 
net i saludable és un gran pas cap a la mobilitat activa i sostenible. I si bé és cert que 
és imprescindible dotar-nos de tots els carrils, infraestructures i instruments viaris 
que facin d’aquest mode de transport i de mobilitat un mitjà segur, calen altres ele-
ments per garantir la màxima seguretat a la via pública de forma ràpida i urgent.

Segons l’Anàlisi de la sinistralitat viària 2021 a Catalunya, els col·lectius vul-
nerables (ciclistes, motoristes i vianants), suposen gairebé la meitat de les víctimes 
mortals en zona interurbana. En concret, per a la millora de la seguretat viària del 
mode ciclable no només es tracta d’enfortir la normativa existent, sinó també cal 
implementar aquelles infraestructures necessàries per fer aquest canvi de model de 
mobilitat de forma segura.

És important, doncs, continuar reclamant la necessitat de dotar-nos del material 
i de totes les infraestructures indispensables per a evitar accidents i per tenir una 
xarxa segura, garantint la màxima protecció als modes més fràgils. Evidentment 
això és un procés que requereix temps - i també voluntat política - pel que és cabdal, 
mentre es va produint la millora assolir també una millora de la conscienciació per 
al respecte i la prudència a la xarxa viària, un increment i reforç de la senyalització 
als trams de gran intensitat i un enduriment per penalitzar qualsevol conducta teme-
rària que posi en perill aquests col·lectius més vulnerables.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Implementar, a través del Servei Català de Trànsit, senyalització intel·ligent en 

les vies més utilitzades pels ciclistes que ajudi a indicar amb anticipació la presèn-
cia de ciclistes a la via.

2) Vetllar la vigilància a les vies amb més ciclistes per part de la Unitat Trànsit 
del cos de Mossos d’Esquadra per garantir una convivència viària sense riscos.

3) Instar el Govern de l’estat a l’enduriment de les penes per aquelles imprudèn-
cies temeràries que comporten lesions greus permanent o la mort a altres usuaris de 
la via per evitar la impunitat amb la que acaben aquestes accions.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Lluïsa Llop i Fernàndez, José Rodríguez 

Fernández, diputats, GP ERC
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Proposta de resolució sobre l’inici del curs escolar
250-00798/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 72348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2022

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

to, Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución sobre el inicio del curso escolar, para que 
sea sustanciada ante la Comissió de la Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Cada año en septiembre, con motivo de la vuelta al colegio, las familias tienen 

que realizar una serie de gastos escolares, tales como libros, ropa y/o uniforme, cal-
zado, instrumentos musicales, material de papelería, etc... que en muchas ocasiones 
conlleva un impacto económico importante. A ello debe sumarse el incremento ex-
ponencial de suministros básicos, de la cesta de la compra y la falta de ayudas que 
las familias reciben desde la Generalitat de Cataluña.

El gasto escolar medio en España asciende a 1.937 euros por niño: en las escue-
las públicas el gasto anual de las familias en educación es de 1.071 €, en una es-
cuela concertada asciende a 2.622 € y en un centro privado el desembolso alcanza 
los 6.123 €. Así las cosas, los gastos educativos se llevan una importante parte del 
presupuesto familiar, lo cual resulta aún más agravado en las familias numerosas.

Si se comparan los gastos económicos en material escolar que deben asumir las fa-
milias en otras partes de Europa, resulta sorprendente comprobar cómo en los países 
nórdicos el Estado aporta más del 99% del gasto educativo en la Educación Primaria 
y Secundaria. Así también, Bélgica alcanza el 96%, Lituania el 95% e Italia se apro-
xima al 94%. Sin embargo, España figura entre los que menos fondos públicos aporta 
en la educación obligatoria y en el que más pagan las familias. El Sistema Estatal de 
Indicadores de Educación elaborado por el Ministerio de Educación, revela cómo las 
familias españolas gastaron 11.417 millones de euros en esta partida el año 2019, un 
gasto que ha ido en aumento en un 57 % desde el año 2004 hasta la actualidad.

Hay que recordar que, una vez más, las familias han sido las más castigadas por 
la pandemia. Y han sido ellas las que en primer lugar han servido de apoyo a otros 
familiares durante los meses de pandemia e incertidumbre. En el último Informe 
elaborado por FOESSA Análisis y Perspectivas 2021 se identificó que dos de los co-
lectivos sobre los que la crisis del COVID-19 ha tenido un mayor impacto es el caso 
de las familias numerosas, con un incremento del riesgo de exclusión social del 47 
%, y los hogares monoparentales con una incidencia del 49 %.

Por su parte, la Encuesta anual de satisfacción y consumo 2022 de FANOC 
concluye que los gastos más difíciles de afrontar para las familias son «la vuelta al 
cole» y las vacaciones. La educación es el principal gasto de las familias numero-
sas. En otros estudios la entidad revela cómo el 23% de las familias numerosas en-
cuestadas obtienen ingresos que están por debajo de los 2.000 euros al mes, lo que 
complica afrontar gastos básicos del día a día. Además, de acuerdo con los datos de 
la última Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al año 2020, las familias con menor renta en Cataluña gastan de 
media alrededor de 220 € anuales en libros de texto y material escolar y casi 400 € 
en comedor escolar.

Cataluña, a diferencia de otras regiones, no cuenta con una deducción en el tra-
mo autonómico del IRPF en concepto de gastos escolares. No obstante, en nuestra 
región sí se prevén beneficios fiscales para todos los contribuyentes que realizan do-
nativos a entidades para el fomento del uso del catalán o el occitano.
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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: Fomentar que las escuelas lleven a cabo un informe anual del gasto to-

tal de cada familia por alumno escolarizado.
Segundo: Incentivar y potenciar que los centros educativos creen una red de 

Banco de Libros, en consonancia con los entes locales y las ampas, para reciclar los 
libros de texto vigentes y que resulten de nuevo aprovechables por otros alumnos 
tras el primer uso.

Tercero: Establecer un sistema de gratuidad para la adquisición de libros y del 
material escolar en todos los centros de Cataluña sostenidos con fondos públicos, 
sean privados concertados, sean de titularidad pública.

Cuarto: Introducir deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF por 
gastos en educación para familias con hijos que cursan estudios obligatorios y pos-
tobligatorios no universitarios.

Quinto: Establecer la concesión de un cheque para la gratuidad del transporte y 
comedor escolares para familias que no superen el umbral de la renta neta media 
per cápita de la unidad familiar en Cataluña, atendiendo a las especificidades de las 
familias numerosas.

Palacio del Parlamento, 21 de septiembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Mónica Lora Cisquerm, diputada, GP VOX

Proposta de resolució sobre la reducció de la burocràcia 
governamental i administrativa
250-00799/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 72349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2022

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

Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución para reducir la burocracia gubernamental y 
administrativa en Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Ex-
terior, Transparència i Cooperació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde la fundación del sistema de autonomías, el Estado español se ha visto in-

merso en un crecimiento caudaloso de normativas, trámites y regulaciones que han 
acelerado y disparado la producción reglamentaria, viendo como las CC.AA. se han 
convertido en las reinas del boletín oficial y, alcanzado hoy día el millón de páginas 
anuales de diarios oficiales entre todas las CC.AA. Un ejemplo que mismamente 
recitó el economista Ferran Brunet: 

[...] La producción reglamentaria de la Administración central fue estable desde 
la década de los sesenta. Incluso se tornó ligeramente bajista, hasta que aparecie-
ron las comunidades autónomas. En cambio, éstas lo hicieron con pujanza, hasta 
llegar a producir cinco veces más actos jurídicos que la Administración central [...]

En las últimas décadas, la expansión de la burocracia y la proliferación de los 
servicios transaccionales o «trámites» han generado costos para los propios ciuda-
danos que afectan la calidad de vida de las familias, la productividad del trabajo y 
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la competitividad de las empresas. Al mismo tiempo, esos costos han contribuido a 
reforzar un distanciamiento de los españoles respecto a las administraciones públi-
cas debido a que éstas últimas, en vez de solventar las necesidades de los españoles, 
lo único que hace, es complicarles la vida diariamente.

En el caso de Cataluña, muchos de los servicios dados por el sector público re-
quieren constantemente que los ciudadanos se vean sometidos al atascamiento buro-
crático que el Govern de la Generalitat ha confeccionado durante los últimos años. 
Es lamentable ver como los catalanes se ven saturados con papeleos administrati-
vos, cuando tienen la simple intención de desarrollar el ejercicio de sus derechos 
que puede verse en las acciones de realizar aquellas transacciones que implican el 
intercambio de información administrativa, la realización de procedimientos para 
el acceso a la información pública, el hecho de querer abrir una empresa, o el cum-
plimiento incluso de las obligaciones fiscales o legales.

Por un lado, parte de esta telaraña administrativa proviene de la exagerada pro-
ducción reglamentaria dirigida desde el Govern de la Generalitat, debido a que sim-
plemente persiguen sus intereses separatistas y sus aspiraciones estadistas. Mientras 
que se olvidan de la gente y no entienden la repercusión ni los efectos que tiene el 
hecho de tal intensidad reglamentaria. En Cataluña nos llevamos el primer pues-
to en inflación reglamentaria en todo el territorio nacional. Según los datos de la 
CEOE en su informe sobre la producción normativa, el Diari Oficial de la Genera-
litat sumó un total de 127.175 páginas en tan solo un año, eso son más de 500 pági-
nas a diario por día laborable. Mientras tanto, otras CC.AA. parecen ser mucho más 
prácticas cómo puede ser el caso de Valencia con 56.246; Galicia 65.749; Andalucía 
con 87.783 o incluso todavía muy por debajo, Madrid con 91.130 publicaciones en 
el ejercicio de 2021.

Por otro lado, en el año 2020 las normas con rango de ley (leyes, decretos legis-
lativos y decretos leyes) aprobadas por el Govern de la Generalitat de Cataluña y 
recogidas en el propio BOE, supusieron a ser la cifra de un total de 71. Mientras que 
en el caso de otras regiones fue de 36 en Andalucía; 24 en Valencia; 12 en Castilla 
y León; 4 en Galicia y 2 en Madrid.

Básicamente, Cataluña es la región que más carga burocrática impone al año 
a sus ciudadanos. De tal forma, que se ve reflejado también por serios problemas 
como las duplicidades, sobreproducciones, y sobrerregulaciones legislativas y nor-
mativas en nuestra región. Lo que algunos de los efectos negativos que producen 
este tipo de sobreproducción normativa son: 

1. Descoordinación entre entidades públicas y posible entrada en contradicciones 
legislativas en la política pública. Disminución de los niveles de eficiencia y eficacia 
de la producción de la política pública y sus resultados.

2. Confusión en actores de la sociedad civil y subsiguiente desmotivación y 
desincentivación de la libre acción e iniciativa empresarial y científica.

3. Gasto superfluo y despilfarro político.
4. Creación de chivos expiatorios, externalización de responsabilidades públicas 

y aumento de la opacidad público-política.
A pesar de ello, desde VOX pretendemos, como medida de máximos, la deroga-

ción del sistema de autonomías e iniciar un camino hacia la conquista de la confian-
za del pueblo español a través de propuestas que simplifican y unifican la adminis-
tración y por tanto la mejora de los servicios públicos por que «lo bueno, si breve, 
dos veces bueno». Pero mientras tanto, este camino requiere enfrentar problemas 
relacionados con la complejidad de los marcos normativos autonómicos, la inflación 
regulatoria, la obsolescencia tecnológica, la fragmentación institucional, y prácti-
cas administrativas desfasadas. Lamentablemente, los gobiernos suelen relegar a 
un segundo plano la simplificación administrativa y la reforma regulatoria. En este 
proceso de modernización y de «desburocratización» se aprovechará el enorme po-
tencial de las nuevas tecnologías y de las innovaciones digitales.
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En un escenario que debe ajustarse a la nueva dinámica de la economía digital 
y al crecimiento exponencial de datos, los gobiernos tienen que adaptarse para ser 
más ágiles y apropiarse de las innovaciones tecnológicas y soluciones digitales para 
empoderar tanto a los funcionarios públicos como a los ciudadanos. De tal forma 
que la innovación debe estar en el corazón de la reinvención del Estado moderno.

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. Desarrollar una iniciativa por la Consejería de Acción Exterior y Buen Go-

bierno para reducir drásticamente y especificar un límite anual sobre las publicacio-
nes reglamentarias impulsadas por la Generalitat de Catalunya.

2. Combatir la fragmentación institucional eliminando todo tipo de órgano u en-
tidad que asemeje las tareas del Estado y pueda presentarse como el ejercicio de una 
duplicidad administrativa o gubernamental.

3. Promover la unificación y colaboración intermunicipal en las Diputaciones 
para compartir datos de la administración pública, creando una mejora en la intero-
perabilidad del sistema de datos público sobre los españoles de Cataluña.

4. Simplificar los trámites públicos adoptando un ambicioso plan para moderni-
zar la burocracia, que incluye la introducción de la identidad digital, las notificacio-
nes oficiales electrónicas y la firma digital.

5. Digitalización para reducir la burocracia regional y la necesidad de que se 
garantice una alternativa manual y presencial a los trámites a través de portales de 
servicios informáticos integrados a nivel nacional y con la inter-operabilidad de los 
datos del ciudadano entre las administraciones públicas.

Palacio del Parlamento, 21 de septiembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Alberto Tarradas Paneque, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la defensa del sector ramader 
de producció ovina i caprina de Lleida
250-00800/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 72350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2022

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-
lamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la defensa del sector ganadero 
de producción ovina y caprina de Lérida, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El sector ovino y del caprino peligra ante el incremento de costes y la progresiva 

pérdida de cabezas de ganado.
En Cataluña el descenso ha sido del 12,4% en los últimos cinco años, pasando 

de los 533.289 animales en 2016 a los 466.884 a finales de 2021. También el número 
de explotaciones ganaderas ha descendido, pasando de un millar en la década de los 
noventa a poco más de 500 en la actualidad.

En el último lustro la provincia de Lérida se está viendo especialmente afectada. 
La cabaña de ovino ha perdido 35.641 animales. Desde el sector se ha dado la voz 



BOPC 401
10 d’octubre de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 16

de alarma al haber disminuido la cabaña de ovino un 16 por ciento, pasando de un 
censo de 225.198 animales en noviembre de 2016 a los 189.557 en 2021, según los 
datos del censo de la Consejería de Acción Climática.

Las cifras demuestran que el sector del ovino en Lérida lleva años viviendo su 
particular travesía por el desierto, debido a una crisis de producción y de incremento 
de costes que no consigue remontar, y a la que hay que añadir el abandono de pas-
tos que cada año se viene registrando, especialmente en las comarcas del Pirineo.

La situación de crisis en la que se encuentra el sector ovino y caprino se está 
viendo agravada por el encarecimiento, en los últimos meses, del alimento del ga-
nado.

En las explotaciones ganaderas, además, la falta de medidas preventivas para ha-
cer frente a los ataques de osos y lobos, impide una adecuada coexistencia de estas 
especies protegidas con el ganado, generando a su vez una deficiente gestión de la 
fauna salvaje protegida.

Una muestra de ello es lo sucedido el día 4 de julio de 2022, en la localidad de 
Farrera, en la que dos ataques consecutivos de oso en la montaña de Juberri, al re-
baño de la única explotación ganadera que quedaba en esta población, terminó con 
una tradición trashumante de cuatro generaciones.

Con el fin de asegurar la coexistencia del oso con la ganadería extensiva, el De-
partamento de Acción Climática está gestionando cuatro agrupamientos de ganado 
en la zona de presencia permanente de oso en las cabeceras del Pallars Sobirà, dan-
do apoyo a 12 ganaderos locales, donde se acogen unas 3.500 cabezas de ganado.

El programa de prevención de daños consta de vigilancia permanente, presencia 
de perros de protección de rebaños y cercados electrificados nocturnos.

Sin embargo estas medidas han resultado ser insuficientes para la conservación 
de la actividad económica, social y medio ambiental del sector ovino y caprino.

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. Regular el número máximo de ejemplares de osos y lobos que pueden 

cohabitar en el Pirineo con la ganadería extensiva, y establecer recursos económicos 
destinados a paliar las consecuencias derivadas de dicha convivencia.

Segundo. Aprobar subvenciones y ayudas directas destinadas a los que se dedi-
can a la ganadería.

Tercero. Financiar con ayudas directas la adopción de medidas preventivas desti-
nadas a prevenir las pérdidas de ganado por depredación, tales como cercados elec-
trificados, perros guardianes de ganado, y dispositivos ahuyentadores que utilizan 
sonidos o luces.

Cuarto. Establecer un paquete de ayudas económicas dirigidas a reducir los cos-
tes de la alimentación del ganado en este contexto actual de notable incremento de 
precios, consistentes en: 

– Bonificación/deducción especial de un porcentaje de la factura de gasóleo uti-
lizado en las explotaciones agrarias de manera que palie el incremento del precio 
del último año.

– B Promover, por el sector público, una red de comunicación y transporte, ágil 
y eficiente entre los productores para mejorar la conexión en toda la cadena de valor 
de la producción, disminuyendo considerablemente los costes.

– B Impulsar un Plan económico para reducir, de forma sustancial, el precio de 
los fertilizantes, fitosanitarios para la viabilidad y rentabilidad de los cultivos.

– B Eliminar todas aquellas regulaciones ideológicas que incrementan el precio 
de coste del producto de manera artificial.

Quinto. Apoyar la actividad cinegética como el método más eficaz para la con-
servación y/o recuperación de los hábitats, contribuyendo al equilibrio y mejora de 
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la biodiversidad y reconocer el impacto socio-económico de la caza para el mundo 
rural.

Palacio del Parlamento, 21 de septiembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la supressió de les subvencions, els 
ajuts i els contractes a l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius
250-00801/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 72370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2022

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 para suprimir las subvenciones, ayudas y 
contratos a la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió d’Igualtat i Feminismes, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Llevamos décadas de desprotección a la familia y a la natalidad como conse-

cuencia de la imposición de un modelo social impuesto por las nuevas corrientes en 
las políticas de familia y natalidad. Una muestra de esta implantación se formaliza 
en 1994 en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en 
El Cairo, donde se introdujeron cambios sustanciales en el concepto de planificación 
familiar como sinónimo de control de natalidad y se inició el camino hacia el dog-
ma de la salud reproductiva con inclusión del aborto.

El resultado de las políticas mal llamadas «de derechos sexuales y reproducti-
vos», no es otro que una baja natalidad, lo que condena a la población a un enve-
jecimiento progresivo, y a la destrucción de la familia como consecuencia de ello.

En Cataluña se producen más de 20.000 abortos al año, cifra que es una directa 
consecuencia de la inexistencia de políticas a favor de la natalidad. Esta Comunidad 
Autónoma lleva años sin un sistema de ayudas y de asistencia real a la mujer emba-
razada que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y se ve abocada a valorar 
el aborto como una opción.

No solo no se presta la protección debida al derecho más esencial que tiene el 
ser humano, el derecho a la vida, sino que la Generalidad de Cataluña lleva déca-
das colaborando con entidades y asociaciones que promueven el aborto como mé-
todo anticonceptivo. Una de las entidades más proactivas en la colaboración con la 
Generalidad de Cataluña es la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, 
entidad que se constituye en Barcelona en el año 1982, a raíz del surgimiento de los 
Centros de Planificación Familiar, siendo su objetivo su objeto principal favorecer 
el aborto, la anticoncepción y la educación sexual.

La Consejería de Igualdad y Feminismos impulsa actuaciones para favorecer el 
aborto, fomenta programas como el Coeduca t́ y subvenciona a entidades como la 
Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, en vez de trabajar en políticas 
natalistas, en defensa de la vida del no nacido y de protección a la maternidad.

La Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos participa de forma activa 
en el Coeduca’t, programa de educación sexual con talleres que hipersexualizan a 
los niños e indaga en la exploración del deseo y el placer sexual desde que los ni-



BOPC 401
10 d’octubre de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 18

ños tienen tres años hasta el final de la etapa escolar. Además, contempla la familia 
como una institución que genera desconfianza, en la medida en que puede ser trans-
misora de roles y valores contrarios a los que defiende el Coeduca’t.

Dentro de las actuaciones que realiza la Asociación de Derechos Sexuales y 
Reproductivos para promover el aborto se encuentra la campaña «quiero abortar», 
iniciada en el año 2021, y consistente en la creación de una página web donde se ob-
tiene toda la información de dónde, cuándo, y cómo proceder al aborto.

Asimismo, la Asociación Derechos Sexuales y Reproductivos lleva años reci-
biendo subvenciones del Institut Català de les Dones, de la Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, del Departament de Drets Socials, del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies, Departament d’Igualtat i Feminismes, 
Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, Departament de Justícia, Departa-
ment de Salut. Según la información del RAISC (Registro de Subvenciones y Ayu-
das de Cataluña) en los últimos seis años (2016-2021) la Asociación de Derechos 
Sexuales y Reproductivos ha recibido más de 900.000 €.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Suprimir toda subvención pública o partida presupuestaria que tenga 

como destinataria la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos o cualquier 
otra asociación, entidad, plataforma u organismo que tenga como objetivo promo-
ver el aborto.

Segundo. Resolver los contratos públicos suscritos con la Asociación de Dere-
chos Sexuales y Reproductivos y con cualquier otra asociación, entidad, plataforma 
u organismo que tenga como objetivo promover el aborto.

Tercero. Asegurar que toda mujer embarazada tenga acceso a ayudas, apoyo, in-
formación y alternativas para que el aborto no sea una opción y pueda estar acom-
pañada para seguir adelante con su embarazo.

Palacio del Parlamento, 21 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 subcontractació del complex 
petroquímic de Tarragona
250-00802/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 72435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la subcontractació al Complex Petroquímic de Tar-
ragona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Treball, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La realitat de les empreses del Complex Petroquímic de Tarragona s’ha d’enten-

dre com una carrera per reduir costos i augmentar la producció. I quan es parla de 
reduir costos sovint s’aconsegueix a costa de reduir el número de treballadors totals, 
disposar del mínim de treballadors als equips de treball, augmentar la subcontracta-



BOPC 401
10 d’octubre de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 19 

ció, apostar per la temporalitat, reduir la formació i augmentar al màxim els ritmes 
de treball. Tot això sumat és una combinació perillosa que transforma el risc en una 
possibilitat ordinària.

En el marc de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica 
que va tenir lloc al Parlament, les compareixences de les organitzacions sindicals 
CCOO i UGT van resultar prou il·lustratives per veure la realitat laboral al Com-
plex Petroquímic en general. També va resultar molt útil aquesta compareixença per 
conèixer justament els nivells de temporalitat i subcontractació. Podem parlar d’un 
procés d’incorporació al sector de la tercerització (subcontractació) i contractació 
temporal. Això debilita les organitzacions sindicals i als treballadors en l’exigència 
del compliment de les mínimes condicions laborals. Tot això es va donar, per exem-
ple, a IQOXE, l’empresa on es va produir l’explosió que va acabar amb la vida de 
tres persones el passat 2020, igual que un relaxament en la formació dels treballa-
dors i les treballadores.

En concret, els representants de la UGT van explicar que el grau de compliment 
de la normativa de prevenció de riscos laborals és alt, però que cal modificar-la per-
què ha quedat desfasada (data de 1995) i pel que que fa a l’estabilitat laboral centra 
el problema en la variabilitat en les empreses multiserveis. A més, van manifestar 
que les condicions de prevenció i seguretat no són les mateixes pels treballadors pro-
pis que pels treballadors d’empreses subcontractades. En aquest sentit, van exposar 
que, només en prevenció laboral els darrers cinc anys, la UGT havia interposat 17 
denúncies. Es va afirmar per part dels representants sindicals que després de l’ac-
cident d’IQOXE no hi ha hagut un canvi de paradigma a la indústria, quan hauria 
d’haver suposat un punt d’inflexió. També es va exposar que els plans d’emergències 
entre empreses no estan coordinats, quan estem parlant de casos en els que es do-
nen distàncies de menys de 30 metres entre empreses. La gran part dels greuges que 
pateixen els treballadors es donen dins les empreses de serveis, les quals acostumen 
a rebentar preus per tal d’aconseguir els contractes i això va en detriment de la for-
mació i les condicions laborals dels treballadors, presentant a més a més un índex 
d’estabilitat molt baix.

Pel que fa a CCOO, aquest va ubicar a la indústria petroquímica dins de la cultu-
ra empresarial mercantilista que vincula la precarietat laboral a la seguretat i la si-
nistralitat amb una política molt agressiva d’externalització de serveis, amb tot el 
que comporta la subcontractació. Només parant atenció a les condicions retributives, 
val a dir que el sou mitjà dels treballadors és de 35.000€ en el cas dels llocs de tre-
ball directes, mentre que en els de les empreses auxiliars es troben molts casos que 
estan gairebé tocant el salari mínim interprofessional.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Instar al Govern espanyol a modificar la normativa de subcontractació per es-

tablir igualtat de condicions de treball que a l’empresa principal.
2. Instar al Govern espanyol a fixar legalment els equips de treball mínims a la 

indústria petroquímica.
3. Establir una campanya específica de la Inspecció de Treball al Complex Petro-

químic del Camp de Tarragona de manera que, com a mínim cada 6 mesos, revisi la 
contractació temporal, els equips de treball i els ritmes de treball.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Laia Estrada Cañón, diputada, GP CUP-NCG
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Proposta de resolució sobre el tancament de l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya
250-00803/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 72439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2022

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

Andrés Bello Sanz, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución para el cierre de la Agencia de Ciberseguridad 
de Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i Te-
rritori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La definición de ciberseguridad dada por ISACA (Information Systems Audit 

and Control Association - Asociación de Auditoría y Control sobre los Sistemas de 
Información) es la siguiente: «La protección de activos de información, a través del 
tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, al-
macenada y transportada por los sistemas de información que se encuentran inter-
conectados».

Para entender lo que es la ciberseguridad debemos remontarnos hasta el naci-
miento de la red informática conocida como Internet, una tecnología que ha ido re-
corriendo desde 1969 –según el consenso de varios historiadores– a una velocidad 
vertiginosa, adaptándose a las necesidades de las distintas sociedades; ya sea en 
materia de información, académica, comunicación, sistematización, logística, etc. 
El caso de Internet ha sido un avance que ha marcado un antes y un después en el 
desarrollo de la civilización y el imperante crecimiento de las economías.

Una de las características que más se ha podido destacar sobre esta tecnología 
intangible, es el fácil acceso y la capacidad de poder estar presente en prácticamen-
te todos los dispositivos digitales que usamos diariamente (teléfonos, ordenadores, 
portátiles, tablets, etc.).

Es innegable la dinamización que ha tenido el espacio de internet para abarcar 
todos los aspectos de nuestra vida, tanto en lo social, laboral o personal, de tal ma-
nera que los datos e información en la red de internet vienen almacenándose desde 
años atrás hasta la actualidad.

Así, con la evolución del espacio en internet, se ha podido converger hacia el 
llamado ciberespacio, un lugar no físico donde toda la información que ha sido re-
copilada digitalmente puede estar presente con tal de estar interconectado a una red 
de internet.

Nuestra privacidad, no se encuentra invulnerable frente a las amenazas que pue-
de haber en la red digital. Desde hace tiempo pueden verse repetidamente casos 
donde administraciones, instituciones, infraestructuras, empresas o personas han 
sido hackeados –abarcando una definición general– de manera que otros han podido 
hacerse con una información confidencial, que no pretendía ser expuesta a terceros.

Uno de los efectos está siendo la mercantilización de los datos, que desgraciada-
mente se ha puesto a la orden del día en el mercado.

Por ello, los Estados están estableciendo las medidas de seguridad necesarias 
para impedir que tales sucesos continúen ocurriendo, y que la seguridad digital se 
encuentre bajo su amparo.

En el caso de España, el Estado ha dispuesto de los recursos necesarios para 
poder trabajar en una línea estratégica nacional de ciberseguridad desde el Institu-
to Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), dependiente del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital.
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Y también a través del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CESTIC), adscrito al Ministerio de Defensa, así como el Mando 
Conjunto de Ciberespacio (MCCE), adscrito al mismo ministerio, y enfocado a la 
planificación, coordinación y ejecución de las políticas que contribuyen a dar la res-
puesta adecuada en el ciberespacio ante amenazas o agresiones que puedan afectar 
a la defensa nacional.

Por su parte, la Generalidad de Cataluña mediante la ley 15/2017, de 25 de julio, 
creó la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, adscrita al Departamento de la Vi-
cepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio. Se trata de una entidad de dere-
cho público de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

Tras su creación, en el mes de octubre de 2017, la Abogacía del Estado presentó 
recurso de inconstitucionalidad contra la indicada ley autonómica.

El Tribunal Constitucional, por medio de su sentencia 142/2018, de 20 de sep-
tiembre, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la 
Abogacía del Estado, declarando inconstitucionales varios artículos del texto legal, 
al considerar que el legislador autonómico se había excedido de sus competencias, 
ya que el art. 149.1.29ª CE otorga competencia exclusiva al Estado en materia de se-
guridad pública, dentro de la cual se integra la ciberseguridad.

Resulta evidente que la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña es un ente re-
dundante e innecesario, que solo tiene por objeto atender a los delirios de los par-
tidos separatistas, en su empeño de construir y configurar «estructuras de Estado» 
para desintegrar a la nación española, lo cual resulta absolutamente inadmisible.

En un contexto de crisis económica como el actual, la Generalidad de Cataluña 
tiene asignado a este ente ineficaz un total de 13.933.114,94 €. Es flagrante, por lo 
tanto, que desde el punto de vista económico, la Agencia de Ciberseguridad de Ca-
taluña resulta un absoluto dislate.

Urge que el Parlamento de Cataluña inste al gobierno de la Generalidad a cerrar 
la Agencia Catalana de Ciberseguridad, y a destinar el considerable ahorro que ello 
supondrá a políticas de carácter social y de apoyo a los autónomos y pymes.

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. Cerrar la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.
2. Destinar el presupuesto de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña a políti-

cas de carácter social y de apoyo a los autónomos y pymes.

Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Andrés Bello Sanz, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la declaració de zones afectades 
greument per un desastre natural
250-00804/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 72692 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2022

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

Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución relativa a declarar zonas afectadas gravemente 
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por una emergencia de desastre natural atmosférico, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado día 23 de septiembre la ciudad de Tarragona, especialmente los ba-

rrios y zonas próximas a las playas, han sufrido los efectos devastadores de una 
tormenta con lluvias torrenciales que ha causado una auténtica catástrofe. Según el 
servicio meteorológico se calcula que en algunos puntos cayeron 117 litros por me-
tro cuadrado, 50 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos.

Las calles de los distintos barrios se convirtieron en ríos que causaron destrozos 
en muchas propiedades y arrastraron varios coches hasta el mar. La zona de Llevant 
de Tarragona fue una de las más afectadas por las lluvias, sus calles completamente 
inundadas, se convirtieron en ríos por los que el agua bajaba con muchísima fuerza, 
llevándose todo lo que encontraba en su camino. Como consecuencia, muchas pro-
piedades sufrieron grandes desperfectos e inundaciones.

La fuerza del agua provocó grandes destrozos, arrastró muros, puertas, levantó 
asfaltos en calzadas y carreteras. El Hospital Santa Tecla sufrió graves inundacio-
nes que le obligaron a paralizar servicios. El río Francolí que atraviesa la ciudad 
aumentó considerablemente su caudal, desbordándose y arrastrando todo lo que se 
encontraba en el camino y ribera.

En el ámbito de la red viaria, fue necesario cortar la N-340, la AP-7, la C-32 y 
la A-2, además de suspender todas las comunicaciones ferroviarias. El 112, atendió 
más de 800 llamadas relacionadas con incidencias derivadas de las lluvias, 

El valiente y descomunal trabajo de nuestros bomberos (profesionales y volun-
tarios), demás cuerpos policiales que han participado y la solidaridad vecinal, han 
podido paliar con gran esfuerzo que la calamidad fuese a más, evitando a toda costa 
los daños personales, pero sin poder evitar los grandes daños materiales.

Creemos que es necesario y sensato solicitar que todas las zonas afectadas sean 
declaradas «zona afectada gravemente por un desastre natural atmosférico» de 
acuerdo con la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 
Art. 2.5 «Emergencias» y Art. 5 «Derecho de protección en caso de catástrofe». Los 
daños patrimoniales han sido cuantiosos. Es necesario que todas las administracio-
nes públicas colaboren para restablecer el descomunal daño sufrido en esta zona de 
Tarragona. La declaración de «zona afectada gravemente por un desastre natural» 
permitiría a los afectados abrir la puerta a la recepción de ayudas económicas tan-
to a particulares, empresas y administraciones locales para minimizar el impacto 
producido por las inundaciones derivadas del desastre de la tormenta en esta zona 
de Cataluña

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. A que solicite al Consejo de Ministros la declaración de la zona afecta-

da por la tormenta como «zonas afectadas gravemente por una emergencia de desas-
tre natural atmosférico», al amparo del artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, 
del Sistema Nacional de Protección Civil y que se apliquen las medidas contempla-
das en el Art. 24 de la misma.

Segundo. Felicitar públicamente a los agentes de bomberos, protección civil, de-
más cuerpos policiales y colaboración vecinal que han participado y ayudado a pa-
liar los efectos de la tormenta evitando que se sucedieran daños personales.

Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX
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Proposta de resolució sobre les protestes populars a l’Iran
250-00805/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 72861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat, Ferran Pedret i 

Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre les protestes populars a l’Iran, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Mahsa Amini, una dona iraniana de 22 anys d’edat, va morir e l’16 de setembre 

del 2022 sota custòdia policial, després d’haver estat arrestada per la Policia de la 
Moral a Teheran (Gasht-e Ershad, o Patrulles d’Orientació), pel fet de no dur cor-
rectament posat el hijab, i d’haver patit tortures mentre estava detinguda.

Aquest fet ha desfermat una onada de protestes sense precedents des de les mas-
sives mobilitzacions del 2010, posteriors a les eleccions presidencials del 2009. La 
indignació popular s’ha anat estenent pel país, i les mobilitzacions han tingut ja lloc 
a desenes de ciutats iranianes.

La dictadura teocràtica que domina el país des de 1979, segons el resum de l’in-
forme d’Amnistia Internacional corresponent al període 2021-2022, durant aquest 
període va interrogar, jutjar injustament o sotmetre a detenció arbitrària a milers de 
persones, tan sols per exercir pacíficament els drets humans, i centenars continua-
ven a presó injustament. Segons aquest mateix resum de l’informe d’AI, les forces de 
seguretat van fer ús il·legítim de mitjans letals i de perdigons per reprimir protestes; 
les dones, les persones LGBTI i les minories ètniques i religioses patien violència i 
discriminació arrelada; hi va haver novetats legislatives en major menyscapte dels 
drets sexuals i reproductius, del dret a la llibertat religiosa o de creences, i de l’ac-
cés a Internet; van seguir perpetrant-se tortures i altres maltractaments de manera 
generalitzada i sistemàtica, inclosa la denegació d’atenció mèdica adient a persones 
sota custòdia; es van seguir imposant càstigs judicials com la flagel·lació, l’amputa-
ció o la ceguesa; la pena de mort es va aplicar àmpliament i es va usar com a arma 
de repressió, amb execucions després de judicis sense garanties.

En diferents apartats del resum de l’informe d’AI sobre l’Iran, corresponent al 
2021-2022, s’explica la situació específica de vulneració de drets en diferents àm-
bits. En destaquem finalment dos. El primer, relatiu al fet que les autoritats van 
continuar restringint de manera severa el dret a la llibertat d’expressió, associació i 
reunió; que va continuar la prohibició de partits polítics independents, sindicats i or-
ganitzacions de la societat civil; va prosseguir la censura de mitjans de comunicació 
i es van interferir les emissions de canals de televisió via satèl·lit. El segon, directa-
ment amb relació amb el cas que ha desfermat l’actual onada de protestes, relatiu al 
fet que la legislació discriminatòria sobre l’ús obligatori del hijab donava lloc a que 
es produís diàriament un assetjament a les dones, la seva detenció arbitrària, casos 
de tortura i altres maltractaments, així com la denegació de l’accés a l’educació, 
l’ocupació i els espais públics. Almenys sis defensors i defensores dels drets de les 
dones continuaven a presó per haver fet campanya contra l’ús obligatori del hijab.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
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1. Condemna la mort sota custòdia policial de Mahsa Amini i demana una inves-
tigació independent sobre les circumstàncies que la van envoltar, així com la disso-
lució de la Policia de la Moral iraniana.

2. Es referma en la defensa del caràcter universal de la llibertat de consciència; 
de culte; d’expressió; de premsa; d’associació, inclosa la llibertat de formar partits i 
sindicats; de reunió i de manifestació, entre d’altres, com a condicions bàsiques per a 
l’exercici de la ciutadania, i per tant reivindica el dret de tots els iranians i iranianes 
a gaudir-ne i a exercir aquelles d’entre les esmentades, encara que no estiguin reco-
negudes a l’Iran, com a forma de propiciar els canvis que les puguin garantir totes.

3. Es solidaritza amb la ciutadania iraniana que es mobilitza per la conquesta de 
les llibertats civils i polítiques que els nega la dictadura teocràtica instal·lada al po-
der des de l’1979.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; David Pérez Ibáñez, Ferran Pedret i Santos, 

diputats, GP PSC-Units

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 73194).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 04.10.2022.

Proposta de resolució sobre el soterrament o el desviament de les 
línies d’alta tensió
250-00806/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 72864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució pel soterrament o desviament de les línies d’alta tensió, específicament la 
línia Talarn-Terradets al seu pas per Tremp, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Acció Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les línies d’alta tensió que travessen nuclis urbans i residencials tenen un im-

pacte significatiu tant de caràcter territorial com visual, socioeconòmic i ambiental.
La Resolució 1522/VI, de 10 d’octubre de 2002, del Parlament de Catalunya ins-

tava el Govern de la Generalitat a impulsar un procés de negociació entre les empre-
ses de subministrament d’electricitat, l’Administració Local i la Generalitat de Ca-
talunya per soterrar o desplaçar les línies elèctriques d’alta tensió en nuclis urbans 
en el termini de 10 anys.

La Generalitat va identificar 150 situacions d’impacte territorial i ambiental on, 
a causa d’un desenvolupament urbanístic poc ordenat, línies aèries de tensió igual 
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o superior a 36 kV havien quedat incloses en entorns urbans de municipis de més 
de 20.000 h. Consegüentment, el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 va pre-
veure invertir 195 M€ en el soterrament o desviament de línies d’alta tensió de 29 
municipis.

Els elevats costos de soterrament o desviament de línies d’alta tensió requerien 
l’acord i la col·laboració de totes les institucions implicades, mentre l’Institut Català 
d’Energia (ICAEN) es feia càrrec dels materials i del muntatge de les noves infra-
estructures (entre el 60% i el 80% del cost de cada intervenció), els ajuntaments as-
sumien l’obra civil i les companyies elèctriques realitzaven el projecte executiu i la 
gestió de les obres; tanmateix, la crisi sobrevinguda va provocar que la Generalitat 
deixés de fer front als seus compromisos.

En aquest context, l’any 2006, la Generalitat i l’Ajuntament de Tremp van plan-
tejar la necessitat de soterrar la variant de la línia de 110kV Talarn - Terradets, pro-
pietat d’Endesa, al seu pas pel barri de la Pedrera de Tremp. Endesa va encarregar 
un informe i un pressupost per a la variant del tram d’aquesta línia entre els suports 
T.02 i T.15 i l’ICAEN va encarregar-ne l’estudi de modificació, però el projecte va 
quedar en suspens per falta de dotació pressupostària. Han passat 16 anys i els veïns 
continuen reclamant el desviament o soterrament d’aquest tram.

L’article 10 de la Llei 18/2008, de 23 de desembre, de garantia i qualitat del sub-
ministrament elèctric, preveu que les empreses titulars d’instal·lacions de transport 
secundari i empreses distribuïdores que donin servei a més de cinc mil subminis-
traments han d’elaborar quinquennalment un pla general d’inversió que inclogui les 
despeses a executar en les noves instal·lacions i en l’adequació d’instal·lacions exis-
tents.

Posteriorment, el Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 va 
preveure una inversió 50,1 M€ en un Pla de soterrament i desviament en trams ur-
bans de línies elèctriques d’alta tensió en nuclis habitats de 29 municipis. Es van sig-
nar deu convenis per al soterrament o desviament de línies d’alta tensió (Valldoreix, 
Begues, Rubí, Montornès, Sant Feliu de Llobregat, Reus, Castellbisbal, Terrassa, 
Sant Joan de Vilatorrada) entre la Generalitat de Catalunya a través de l’ICAEN, les 
empreses elèctriques Endesa i REE i els ajuntaments afectats. També es van acordar 
els dos protocols d’intencions de Vic i de Sant Quirze del Vallès. Aquesta Pla i els 
convenis derivats han tingut un baix nivell d’execució.

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. Renovar els convenis entre la Generalitat, les empreses d’electricitat i els ajun-

taments afectats per línies d’alta tensió en els nuclis urbans subscrits en el marc del 
Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.

2. Realitzar els estudis de detecció de situacions d’impacte territorial i ambiental 
per línies d’alta tensió en els municipis de menys 20.000 habitants.

3. Reprendre el projecte de desviament del tram T.02 - T.15 de la línia de 110kV 
Talarn - Terradets al seu pas pel barri de la Pedrera de Tremp, constituint la comis-
sió mixta entre la Generalitat, l’Ajuntament i E-distribución Redes Digitales en el 
termini de tres mesos.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, Òscar Ordeig i Molist, 

Judit Alcalá González, Sílvia Romero Galera, diputats GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el millorament del servei d’autobús de 
Manresa a Barcelona
250-00807/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 73035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2022

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

d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució de la millora del servei d’au-
tobús de Manresa a Barcelona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment hi ha un col·lapse en el servei d’autobús de Manresa a Barcelona. 

Autobusos plens, amb usuaris que fan tot el trajecte a peu dret, i molts altres que es 
queden a la parada sense poder entrar i deficències en el servei quant a la puntualitat 
i sobre les expedicions previstes als horaris.

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. Incrementar el nombre de serveis a les hores punta.
2. Recuperar els vehicles de dues plantes.
3. Adoptar el mecanismes de control i avaluació del servei per part de la Gene-

ralitat.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de pediatria al 
CAP Arenys de Munt i de l’atenció presencial als pacients
250-00808/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 73154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2022

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

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Elena Díaz Torrevejano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alistes i Units per Avançar, Mario García Gómez, diputat del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la recupera-
ció del servei de pediatria al CAP d’Arenys de Munt i la recuperació de l’atenció 
presencial dels pacients, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’octubre de 2020 la població d’Arenys de Munt va perdre definitivament el ser-

vei de pediatria del seu CAP de referència, tot i que prèviament el servei ja es dona-
va amb restriccions, obligant a les famílies a desplaçar-se al CAP d’Arenys de Mar. 
El tancament es va justificar per mesures COVID-19 i a data d’avui encara resta 
lluny de restablir-se ja que només es disposa de servei d’infermera pediàtrica les 
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tardes del dijous, fet que impossibilita a moltes famílies acudir al servei per motius 
laborals o les pròpies obligacions educatives dels seus/seves fills i filles.

De fet existeix el problema afegit de que la comunicació per transport públic és 
complexa donat que per acudir al CAP d’Arenys de Mar amb un/a nen/a malalt els 
usuaris i usuàries que no disposin de vehicle en aquell moment han d’agafar un auto-
bús de línia regular que té una freqüència de pas cada 30 minuts, i des de la parada 
més propera al CAP d’Arenys de Mar, caminar uns 20 minuts a peu. L’altre opció 
és un servei de taxi. Aquest fet ha provocat que moltes famílies no hagin pogut por-
tar als seus fills i filles als controls pediàtrics o que es demorin visites pediàtriques 
doncs trucant al servei no són derivats a la infermera pediàtrica del dijous tarda sinó 
que al CAP d’Arenys de Mar.

Actualment al municipi d’Arenys de Munt hi ha al voltant de 1600 infants. 
Aquest volum de població infantil és impossible que pugui ser atès per una infer-
mera pediàtrica només una tarda a la setmana, amb la qual cosa es continuen deri-
vant als infants al CAP d’Arenys de Mar. Al darrer ple del mes de Juny de 2022, el 
consistori va aprovar per unanimitat una sol·licitud dirigida al Departament de Salut 
per aconseguir que la infermera pediàtrica fes una jornada sencera, de la que enca-
ra no s’ha rebut resposta. Tampoc cap de les propostes en les reunions mantingudes 
amb els responsables tècnics i polítics i gerència del Departament de Salut han estat 
escoltades, essent que des de la darrera reunió el passat 5 de maig de 2022 s’ha fet 
novament palès el desinterès profund del departament cap a la reivindicació de la 
recuperació del servei de pediatria i per l’atenció sanitària de qualitat i proximitat a 
la que tenen dret els nens i nenes d’Arenys de Munt.

A més s’ha suprimit el servei d’atenció pediàtrica d’urgència fora de les hores 
establertes de visita, ni al vespre ni els caps de setmana al CAP d’Arenys de Mar, 
que donava servei als infants dels municipis dels voltants. Els infants que han de ser 
atesos es deriven a les noves instal·lacions del CAP Ronda Prim de Mataró on, molts 
cops, tampoc existeix atenció pediàtrica d’urgència i s’acaben derivant les consultes 
a l’Hospital de Mataró. De fet, existeix el fet que ja per automatisme es deriva als 
infants en casos d’urgència a l’Hospital de Mataró. Això implica el desplaçament de 
les famílies i la sobresaturació del servei que es dona a l’Hospital per l’augment del 
nombre de pacients per malaltia comuna.

A més, el servei que es dona al CAP té diverses mancances: manca d’espai per 
les visites, s’utilitzen altres estances per realitzar-lo (com les de ginecologia), no hi 
ha metge o metgessa suplent en cas de baixa o permís, les consultes d’urgències no 
es deriven als i les professionals fins moments previs a la consulta, el cribratge que 
realitza el CAP es realitza amb personal administratiu, no es té un referent pediàtric 
essent derivat als professionals adscrits als infants d’Arenys de Mar que fa sobresa-
turar les visites i que nens i nenes puguin arribar a posar-se les vacunes amb retard, 
entre moltes altres.

Tampoc es realitza el programa del nen sa per manca de temps i sobresaturació 
del servei, implicant que les famílies han de desplaçar-se al CAP d’Arenys de Mar per 
poder utilitzar-lo. Es més, no existeix cap programa de nen sa de 0-9 mesos a Arenys 
de Munt, essent derivats els nounats a Arenys de Mar, inclús infants prematurs.

L’atenció telefònica també és deficient. No existeix una línia específica per pe-
diatria i el temps de resposta de la línia general molts cops supera els 45 minuts 
d’espera. La solució que es dona és que la família assisteixi presencialment al CAP 
implicant que, o bé s’atén a l’infant després de la finalització de les consultes amb 
cita prèvia, o s’informa que vingui en un altre horari per ser atès.

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: 
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1. Recuperar el servei d’atenció pediàtrica al CAP d’Arenys de Munt que existia 
previ a la pandèmia.

2. Recuperar el servei d’atenció pediàtrica d’urgència al CAP d’Arenys de Mar 
que donava servei fora de les hores establertes de visita, festius i caps de setmana.

3. Reforçar el servei d’atenció telefònica perquè puguin garantir serveis bàsics 
com l’establiment de cites prèvies o consultes urgents, per evitar així desplaçaments 
innecessaris.

4. Consensuar amb l’administració local les variacions del sistema d’atenció pe-
diàtrica que es puguin produir en un futur, donat que l’Ajuntament és l’administració 
més propera al ciutadà i qui coneix la realitat del municipi.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Elena Díaz Torreve-

jano, Mario García Gómez, diputats, GP PSC-Units

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
econòmica provocada per la crisi
302-00187/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 73637; 73638 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.10.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 73637)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Da-
vid Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció 
següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la situació econòmica provocada per la crisi (tram. 302-00187/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació i supressió del punt 2a amb l’esmena 1 del GP d’Esquerra 
Republicana i del GP de Junts per Catalunya

2) Fer front als efectes de la inflació 
a. Establir un Pla de Xoc que incorpori un bo social energètic que arribi de for-

ma directe a les llars amb rendes disponibles inferiors als 35.000 €/any, autònoms i 
PIMES més afectades pels efectes de la inflació, i seguir oferint introduir ajuts espe-
cífics a les situacions més impactades per la inflació (com, entre d’altres menjadors 
escolars o la criança)

Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 2b amb l’esmena 2 del GP d’Esquerra Republicana i del 
GP de Junts per Catalunya

2b. Consolidar, adequar i ampliar els ajuts posats en marxa aquest darrer perío-
de, ampliant les bonificacions actuals al sistema tarifari del transport públic este-
nent-lo a tot el territori i adequant-lo als diversos col·lectius
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Esmena transaccional 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 2d amb l’esmena 3 del GP d’Esquerra Republicana i del 
GP de Junts per Catalunya

2d. Continuar dotant, tot ampliant-los de recursos habitacionals les taules 
d’emergència social, i implementar fer un pla amb els ajuntaments les accions deri-
vades del Marc d’acció contra el sensellarisme.

Esmena transaccional 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 3c amb l’esmena 5 del GP d’Esquerra Republicana i del 
GP de Junts per Catalunya

3c. Desenvolupar progressivament Fer una pla integral per al el desplegament 
de fotovoltaica i eòlica als espais perimetrals de la xarxa viària i ferroviària, a les 
mitgeres de les autopistes, als embassaments, així com establir zones especifiques 
d’afectació (per ex. Alguaire)

Esmena transaccional 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 3g amb l’esmena 7 de GP d’Esquerra Republicana i del 
GP de Junts per Catalunya

3g. Estudiar la licitació d’un model de vehicle elèctric compartit, pactat amb les 
empreses del sector, que arribi arreu

Esmena transaccional 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 4 amb l’esmena 8 de GP d’Esquerra Republicana i GP de 
Junts per Catalunya

4. Reforçar els serveis propis de l’estat del Benestar (salut, educació, formació 
professional i recerca, infància joventut i gent gran, diversitat funcional, igualtat, ha-
bitatge, cultura, seguretat i potenciar l’atenció ciutadana), aprofundint en l’impuls de 
potents polítiques públiques que millorin la qualitat i provisió dels serveis, revertei-
xin les retallades encara no restablertes continuant amb la reversió de les retallades 
i incorporin nous serveis a la ciutadania

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid 

Colomer, GP ECP; portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 73638)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la situació econòmica provocada per la crisi (tram. 302-
00187/13).
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Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació i addició del punt 3b amb l’esmena 1 del GP Socialistes i Units 
per Avançar i la esmena 4 dels GP d’Esquerra Republicana i GP de Junts per 
Catalunya

3b. Impulsar i dotar una estratègia a curt termini un pla que aposti per l’eficièn-
cia energètica i per substituir a totes les instal·lacions públiques els equipaments 
públics, les fonts energètiques no renovables per fonts renovables començant pels 
CEIPs i IES, les fonts d’energia basades en el gas per altres com d’aerotèrmia, ge-
otèrmia, termosolar o fotovoltaica que al mateix temps garanteixin la climatització 
energètica dels edificis i destinin els excedents generats a les llars més vulnerables i 
les comunitats energètiques de la zona.

Aquest pla implantarà als CEIPs i IES la climatització sostenible (garantint tem-
peratures confortables a les aules) i la naturalització dels patis per tal de transfor-
mar els equipaments educatius i aconseguir una arquitectura versàtil i polivalent 
que basteixi entorns d’aprenentatge per contribuir a la millora de l’educació.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid Colomer, GP ECP; portaveus

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2022, sobre 
l’Hospital de Sant Joan, de Reus (Baix Camp), corresponent a 
l’exercici del 2018
258-00019/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 73075 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 04.10.2022

L’Informe de fiscalització 14/2022, sobre l’Hospital de Sant Joan, de Reus (Baix 
Camp), corresponent a l’exercici del 2018 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (de l’11.10.2022 al 02.11.2022).
Finiment del termini: 03.11.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.10.2022.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/298102251.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/298102251.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Drets Socials
410-00013/13

BAIXA DE MEMBRES

Reg. 72243 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.10.2022

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

na, d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Alba Vergés i Bosch ha estat donada de baixa com a membre de la 
Comissió de Drets Socials.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 72244 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.10.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Pau Morales i Romero ha estat donat d’alta com a membre de la Co-
missió de Drets Socials.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les 
Addiccions
406-00002/13

RENÚNCIA A LA SECRETARIA

Reg. 72369 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.10.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Alba Vergés i Bosch renuncia al seu càrrec com a Secretària de la 
Mesa de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 222/XIV, sobre la violència 
masclista que pateixen les dones amb discapacitat
290-00181/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 72671 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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 222/XIV, sobre la 
violència masclista que pateixen les dones amb discapacitat (tram. 290-00181/13), 
us informo del següent:

L’any 2021 es va presentar l’estudi «Diagnòstic de necessitats específiques per 
a l’abordatge de les violències masclistes en les dones amb discapacitat i propostes 
d’actuació». Aquest estudi, amb una àmplia perspectiva i posicionament teòric ini-
cial, ha servit com a base de treball tant per a la prevenció com per a l’atenció de les 
dones amb discapacitat.

El Departament d’Igualtat i Feminismes, concretament la Direcció General per 
a l’Erradicació de les Violències Masclistes i la seva subdirecció de prevenció i sen-
sibilització han iniciat, com es va explicitar, el Pla Estratègic Nacional de Prevenció 
de les Violències Masclistes (PENPVM). Aquest procés va començar amb la con-
tractació especialitzada tant del marc teòric, com de la metodologia participativa el 
maig de 2022 i s’han efectuat les següents sessions: 31 de maig, 21 de juny, 21 de 
juliol i 15 setembre. Totes elles amb alta participació interdepartamental i també 
d’actors principals. Entre ells, la Coordinadora del GT Dones amb Discapacitat del 
CNDC, amb la voluntat que l’estratègia contempli, especialment en la prevenció, 
aquesta població.

Per altra banda, per tal de garantir l’atenció i reparació de les dones amb dis-
capacitat, s’han mantingut reunions específiques per tal d’actualitzar els convenis 
de col·laboració per a millorar els procediments i eines, com ara per exemple, amb 
FESOCA per poder tenir accés a l’aplicatiu SVisual. Aquestes accions es recolliran 
en el pla d’acció que es desenvoluparà dins del nou Programa d’Intervenció Integral 
davant les violències masclistes.

Barcelona, 23 de setembre de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
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Control del compliment de la Resolució 240/XIV, sobre l’elaboració 
d’un projecte de llei de gestió i prevenció dels residus i d’ús eficient 
dels recursos
290-00193/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 72949 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 240/XIV, sobre 
l’elaboració d’un projecte de llei de gestió i prevenció dels residus i d’ús eficient dels 
recursos (tram. 290-00193/13), us informo del següent:

El Govern, a través de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ja ha elaborat 
un esborrany de l’Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús efi-
cient dels recursos de Catalunya, el qual va ser presentat al Consell de Direcció de 
l’ARC del 9 de maig de 2022, i on també es va acordar la petició de dictamen al 
Consell de Prevenció i Gestió de Residus de l’ARC.

Després d’aquests tràmits establerts per normativa, l’ARC va endegar un procés 
de consulta d’aquest esborrany normatiu amb l’objectiu d’aconseguir les aportacions 
necessàries per tal que la futura Llei de prevenció i gestió de residus i d’ús eficient 
dels recursos de Catalunya comptés amb el màxim consens possible. Cal indicar 
que durant aquesta fase s’han fet desenes de reunions i visites, rebent prop de 500 
aportacions que s’han valorat.

Actualment s’està preparant, seguint el procés de tramitació establert per a un 
avantprojecte de llei, la fase d’informació pública i audiència.

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

Control del compliment de la Resolució 253/XIV, sobre el diagnòstic 
de la limfangioleiomiomatosi
290-00206/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 72670 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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 253/XIV, sobre el 
diagnòstic de la limfangioleiomiomatosi (tram. 290-00206/13), us informo del se-
güent:

La limfangioleiomiomatosi és una malaltia pulmonar poc freqüent i de causa 
desconeguda, que afecta dones, generalment, en edat fèrtil i que es caracteritza per 
un creixement anòmal de cèl·lules musculars llises atípiques (cèl·lules LAM) a nivell 
pulmonar implicant la destrucció progressiva del teixit pulmonar sa.

L’Estratègia envers les malalties de l’aparell respiratori, d’acord amb el Pla direc-
tor de les malalties de l’aparell respiratori publicat l’any 2010, és l’instrument mit-
jançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per impulsar, 
planificar, coordinar i avaluar les actuacions que cal desenvolupar en l’àmbit de la 
promoció de la salut de les malalties de l’aparell respiratori, la prevenció, el tracta-
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ment i la rehabilitació, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones 
afectades, mitjançant una atenció coordinada, integrada i multidisciplinària.

En aquest sentit, la necessitat de disposar d’una estratègia envers les malalties 
de l’aparell respiratori sorgeix pel fet contrastat que aquestes malalties tenen un im-
pacte molt important en la discapacitat i la disminució de la qualitat de vida dels qui 
les pateixen, especialment la malaltia pulmonar obstructiva crònica. També és nota-
ble l’impacte en el conjunt del sistema sanitari, tant des del punt de vista econòmic 
(nombrosos ingressos hospitalaris, fàrmacs i teràpies respiratòries a domicili) com 
des del punt de vista organitzatiu, atès que es fa palesa la necessitat de minimitzar 
l’infradiagnòstic i millorar la continuïtat assistencial.

Així doncs, l’Estratègia envers les malalties de l’aparell respiratori, d’acord amb 
el Pla director, recull cinc línies d’actuació: l’abordatge preventiu de les malalties de 
l’aparell respiratori; l’accessibilitat i qualitat de les proves diagnòstiques (en especial 
de l’espirometria); l’atenció als pacients amb MPOC durant l’agudització greu; l’aten-
ció a la patologia del son i al pacient asmàtic; i l’atenció als pacients amb patologia 
que requereix un abordatge especial i concret. Paral·lelament als cinc àmbits princi-
pals d’actuació, l’estratègia referent a les malalties de l’aparell respiratori dona tam-
bé resposta a patologies poc freqüents, les quals afecten pocs pacients però tenen un 
gran impacte personal i assistencial, com és l’atenció als pacients amb malalties mi-
noritàries de l’aparell respiratori, entre les quals s’inclou la limfangioleiomiomatosi.

En aquest sentit, i per millorar l’atenció dels pacients amb limfangioleiomioma-
tosi, juntament amb el Programa de malalties minoritàries del Servei Català de la 
Salut, i comptant amb l’assessorament d’experts en malalties minoritàries respiratò-
ries, s’ha elaborat una fitxa al web del Canal Salut (https://canalsalut.gencat.cat/ca/
salut-a-z/l/limfangioleiomiomatosi/) per a fer-ne difusió als metges d’Atenció Pri-
mària i a les Unitats de Diagnòstic Ràpid (UDR), en la qual es defineixen els criteris 
de sospita, les indicacions de TAC, i aquells aspectes que els experts i redactors han 
considerat necessaris per tal de millorar la resposta entre l’inici de símptomes i el 
diagnòstic en aquest nivell assistencial.

La funció principal de les UDR és diagnosticar aquells pacients que presenten 
símptomes de malalties potencialment greus, però que el seu estat general permet 
fer l’estudi de forma ambulatòria, sense necessitat d’ingrés hospitalari. D’aquesta 
manera, gràcies a l’establiment de circuits preferents de proves, en el moment en que 
una persona amb sospita de patir una malaltia greu arriba a la UDR, se li realitzen 
totes les proves diagnòstiques necessàries que no necessitin d’ingrés hospitalari. Un 
cop fet el diagnòstic, es determina si s’inicia el tractament des de la mateixa unitat 
o bé es pot derivar a l’especialitat que convingui.

D’altra banda, les Unitats d’Expertesa Clínica (UEC) són unitats clíniques 
de centres del Sistema Sanitari Integral d’utilització Pública de Catalunya (SIS-
CAT) amb experiència i coneixement acreditats en l’atenció a les malalties mino-
ritàries (MM). La funció principal de les UEC és fer el diagnòstic clínic i el pla 
d’atenció de les persones afectades de malalties minoritàries, que inclou l’estratègia 
terapèutica i de seguiment.

Amb l’objectiu d’identificar les Unitats d’Expertesa Clínica (UEC) en Malalties 
Minoritàries (MM), el Servei Català de la Salut mitjançant la «Instrucció 12/2015, 
desenvolupament i implantació del model d’atenció a les malalties minoritàries 
(MM) a Catalunya, l’Ordenació d’unitats d’expertesa clínica (UEC) per a MM o 
grups temàtics de MM 2015» (que modifica la Instrucció 12/2014), va optimitzar i 
agilitzar l’organització del model d’atenció a les malalties minoritàries per àmbits o 
grups temàtics de malalties. L’organització de les UEC en Xarxes d’Unitats d’Ex-
pertesa Clínica (XUEC) en malalties minoritàries, neix fruit d’un conveni entre di-
versos centres del sistema sanitari, amb l’objectiu de col·laborar i compartir conei-
xement. Les XUEC es coordinen amb els nivells assistencials de salut i de l’àmbit 
social més proper al domicili de la persona afectada, per tal de donar un servei més 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/l/limfangioleiomiomatosi/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/l/limfangioleiomiomatosi/
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personalitzat i eficient, garantint la continuïtat assistencial i la fluïdesa de la comu-
nicació entre els centres que formen la unitat i amb els pacients.

Tal i com es recull a la Instrucció 12/2015, l’optimització del model d’atenció a 
les malalties minoritàries s’ha establert d’acord amb les agrupacions de malalties 
minoritàries que s’estan emprant actualment a Europa fixades per EURORDIS (Or-
ganització Europea de Malalties Rares) i l’European Reference Networks (ERN), 
sense oblidar les peculiaritats històriques en l’atenció a les MM del nostre territori. 
Les ERN o Xarxes europees de referència són xarxes virtuals constituïdes per pres-
tadors d’assistència sanitària d’àmbit europeu. La seva missió és facilitar el debat 
sobre afeccions i malalties minoritàries que necessiten d’un tractament molt espe-
cialitzat i la concentració de coneixements i recursos.

Per participar com a membre d’una ERN cal complir una sèrie de requeriments 
establerts per la Comissió Europea en quant a formació, activitat, etc. Però tam-
bé és necessari l’aval del Ministeri de Sanitat, mitjançant l’acreditació com a cen-
tre CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia). La designació de CSUR 
l’atorga l’estat espanyol a través del Ministerio de Sanidad, entre les sol·licituds pre-
sentades pels centres sanitaris i d’acord amb el compliment d’uns criteris fixats, i és 
requisit indispensable tenir la designació de CSUR en la mateixa àrea de coneixe-
ment, o similar, a l’objecte de la ERN. Això suposa a la pràctica un important coll 
d’ampolla perquè hi ha moltes unitats clíniques expertes que, tot i complir els crite-
ris europeus (de qualitat i expertesa), no han rebut l’atorgament de CSUR sol·licitat 
al Ministerio, i per tant no poden accedir a les ERN.

Des del Departament de Salut es sol·licitarà que s’acrediti aquells centres dins de 
les prioritats de selecció del CSUR. L’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, tal i 
com es proposa, seria un dels centres ben posicionats en aquest sentit donada la seva 
expertesa en el camp. De la mateixa manera, l’Hospital de la Vall d’Hebron seria un 
dels centres candidats a obtenir l’acreditació com a Unitat d’expertesa clínica dins 
la XUEC de malalties minoritàries respiratòries, sempre i quan el centre es presenti 
a la convocatòria corresponent (prevista per el segon semestre del 2022) i acrediti 
els criteris requerits i així es consideri per la corresponent comissió de valoració.

L’òrgan encarregat dels tràmits i les valoracions de les persones que sol·liciten el 
reconeixement de la dependència és el Servei de Valoració de la Dependència (SE-
VAD). Generalment la sol·licitud s’acompanya d’un informe mèdic emès pel metge/
essa de capçalera, pediatre/a o altres especialistes. Des del SEVAD analitzen l’in-
forme de salut, i només en cas que sigui insuficient, realitzen la consulta a la xarxa 
assistencial, demanen un informe complementari, o bé contacten amb la persona 
sol·licitant per acordar una visita. A partir de l’informe del procés de valoració, la 
Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat emet la resolució del 
grau i nivell de dependència.

Davant un diagnòstic de limfangioleiomiomatosi (LAM), l’informe mèdic emès 
per tramitar la sol·licitud de reconeixement de discapacitat, serà molt més acurat i 
detallarà les afectacions que el diagnòstic produeix sobre la persona, minvant les 
seves capacitats i la qualitat de vida, a més de descriure les afectacions en el pacient 
de manera subjectiva, d’acord amb el seu entorn social i condicions de vida. No 
obstant, la possibilitat que, un cop un centre CSUR en malalties minoritàries pul-
monars intersticials o, més específicament, en LAM emeti l’informe del pacient que 
ha d’acompanyar la sol·licitud de reconeixement d’una discapacitat i/o dependència, 
pot significar una mesura que a la pràctica simplifiqui la necessitat d’implicar altres 
professionals o especialistes, sens perjudici que l’informe pugui esser emès també 
per altres metges/esses d’altres centres sanitaris o que s’hagi d’ampliar l’informe 
amb d’altres complementaris, atenent els cassos.

Barcelona, 22 de setembre de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 286/XIV, sobre la millora de 
la qualitat assistencial del CUAP Sant Pere, de Reus
290-00237/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 72436 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 286/XIV, so-
bre la millora de la qualitat assistencial del CUAP Sant Pere, de Reus (tram. 290-
00237/13), us informo del següent:

Fruit de diverses reunions entre la direcció d’atenció primària i l’equip de profes-
sionals del CUAP Sant Pere de Reus, en relació als recursos humans, s’han realitzat 
les següents actuacions:

– S’han incorporat dos diplomats universitaris en infermeria més, passant de ser 
3 DUI per torn a ser-ne 4 per torn.

– La Direcció del CUAP s’ha renovat amb una nova directora i una nova adjunta.
– S’han reestructurat els horaris dels TCAI per adaptar-los a les necessitats; de 8 

a 15h i de 13 a 20h, i els caps de setmana de 8 a 20h.
A més, arran de les diferents reunions mantingudes, s’ha iniciat una estreta col-

laboració entre la direcció assistencial i la Unitat de Qualitat que dóna com a re-
sultat l’elaboració d’una proposta de circuits assistencials per adaptar-los als espais 
disponibles.

Així, la plantilla estructural del CUAP és de 3 metges, 8 diplomats universita-
ris d’infermeria, 2 tècnics en cures auxiliars i infermeria, 7 professionals de gestió 
i serveis, més la jornada complementària d’atenció continuada coberta pels profes-
sionals dels EAP Reus 1, 2, 3 i 4 de medicina familiar i comunitària i d’infermeria, 
seguint la distribució següent:

– De dilluns a divendres de 8 a 20 hores: 3 metges, 8 DUI estructurals més 2 
eventuals, 2 TCAI, 7 GIS més + 0,5 per cobertures.

– Jornada de nits de dilluns a diumenge de 20h a 8h i nits festives: 3 metges, 3 
DUI, 1 GIS.

– Jornada caps de setmana de dia 8 a 20h i festius: 3 metges, 3 DUI de 8 a 20h, 
1 DUI de 10 a 22h, 1 DUI per atenció continuada domiciliària de 9 a 14h, 2 GIS, 1 
TCAI.

Barcelona, 16 de setembre de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 343/XIV, sobre el 
restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre hores i del servei 
de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat
290-00286/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 72437 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 343/XIV, sobre 
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el restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia 
de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat (tram. 290-00286/13), us informo del 
següent:

El Departament de Salut i el Servei Català de la Salut garanteixen l’atenció sani-
tària a Sant Feliu de Llobregat les vint-i-quatre hores del dia per mitjà dels diferents 
dispositius assistencials. El municipi compta amb dos Centres d’Atenció Primària 
(CAP), el CAP El Pla, que presta assistència de 8 a 20h els dies laborables, i el CAP 
Rambla, que té horari de dilluns a divendres de 8 a 24h. Fora d’aquest horari, l’aten-
ció sanitària a la població de Sant Feliu de Llobregat es garanteix des del Centres 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat.

Tot i així, i per tal de millorar l’accessibilitat, al Baix Llobregat Centre és neces-
sària la construcció d’un nou CUAP. Aquest equipament ha de donar servei a entre 
140.000 i 180.000 habitants i ajudarà a descongestionar les urgències de l’hospital 
Moisès Broggi de Sant Joan Despí. El nou CUAP s’ubicarà a Sant Feliu, integrat 
dins del nou CAP Rambla.

D’altra banda, respecte a l’accés al servei de farmàcia de guàrdia nocturna, val 
a dir que el Pla nacional d’urgències de Catalunya estableix que en aquells muni-
cipis on hi ha un centre assistencial que no té atenció continuada les 24 hores, les 
oficines de farmàcia han d’adaptar el seu horari al del centre assistencial; l’oficina 
de farmàcia ha de trobar-se a menys de quinze minuts amb un mitjà de transport 
habitual. Així, l’accés al servei de farmàcia de guàrdia nocturna està garantit a Sant 
Feliu de Llobregat ja que es disposa d’oficines de farmàcia les 24 hores en els mu-
nicipis pròxims.

En qualsevol cas, quan es presta el servei d’atenció mèdica domiciliària urgent a 
les nits, el metge d’atenció domiciliària disposa d’unes existències mínimes de me-
dicaments per administrar de manera immediata al pacient, si segons el seu criteri 
professional, així ho considera. Així mateix, pot decidir el seu trasllat a l’hospital 
en el cas d’una emergència en la qual sigui compromesa la vida del pacient. En el 
cas que el metge d’atenció domiciliària no estimi necessari aplicar un medicament 
de manera immediata, efectuarà la prescripció corresponent, per tal que el pacient 
retiri el medicament, bé a una oficina de farmàcia a la qual pugui tenir accés en un 
termini inferior a 15 minuts, o bé l’endemà a una oficina de farmàcia del municipi. 
Cal tenir en compte que el servei d’urgència mèdica i farmacèutica no s’ha d’inter-
pretar com l’accés ràpid, fàcil i còmode a una necessitat o expectativa, sinó que en 
la mesura que un servei públic ha de ser racional i sostenible, la prestació del servei 
d’urgència garanteix la resposta immediata d’un professional, donada per la neces-
sitat ineludible d’aplicació d’un tractament.

Barcelona, 13 de setembre de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 345/XIV, sobre el 
restabliment del servei de pediatria del CAP El Pla, a Sant Feliu de 
Llobregat
290-00288/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 72438 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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 345/XIV, sobre el 
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restabliment del servei de pediatria del CAP El Pla, a Sant Feliu de Llobregat (tram. 
290-00288/13), us informo del següent:

El servei de pediatria està garantit per a tots els infants del municipi de Sant 
Feliu de Llobregat; els equips d’atenció primària Rambla i El Pla compten amb un 
equip territorial de pediatria format per sis pediatres i sis infermeres pediàtriques. 
La població pediàtrica que tenen assignada és de 6.551 infants.

Actualment, el servei de pediatria a Sant Feliu es troba centralitzat al CAP Ram-
bla, on trobem sis pediatres donant servei assistencial. A més, degut a la petició 
per part de l’ajuntament per mantenir desdoblat el servei mentre durin les obres de 
soterrament de les vies del tren, que dividiran el municipi durant diversos anys, al 
CAP El Pla s’incorpora una infermera pediàtrica que realitza atenció programada i 
espontània i personal de gestió i serveis (GIS) els cinc dies de la setmana per donar 
atenció de proximitat als infants. Aquest servei es va posar en funcionament el juny 
del 2021 i la regió sanitària té la voluntat de mantenir-lo almenys mentre durin les 
obres. Alhora, al CAP El Pla, l’atenció està garantida ja que a banda, de la inferme-
ra pediàtrica els metges de família atenen les urgències pediàtriques. Cal mencionar 
que la distància entre els dos CAP és de 15 minuts caminant, i també hi ha un servei 
de bus urbà (SF2) que té una freqüència inferior a 20 minuts.

El model organitzatiu amb equips territorials del pediatria funciona amb bons 
resultats i la pandèmia n’ha estat una prova. Aquest model ofereix una sèrie d’avan-
tatges tant per als infants com per als professionals. El fet de treballar en equip, 
enlloc de fer-ho individualment i de forma aïllada en un CAP, permet que els pro-
fessionals guanyin en especialització i en coneixement, i això dóna com a resultat 
una millor atenció al pacient; també dóna la possibilitat d’ampliar els equips i fer-
los més flexibles; potencia el paper de la infermera pediàtrica, que és un objectiu 
estratègic per millorar la qualitat assistencial; permet una flexibilitat de les agendes 
i de l’horari d’atenció per adaptar-se a les necessitats de les famílies i per atendre la 
demanda espontània; i facilita l’atracció de talent, un factor clau davant la manca de 
professionals de pediatria a tot el país.

Barcelona, 13 de setembre de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 351/XIV, sobre els jutjats de 
Sant Feliu de Llobregat
290-00294/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 72227 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 351/XIV, sobre 
els jutjats de Sant Feliu de Llobregat (tram. 290-00294/13), us informo del següent:

Hem creat un grup de treball, amb reunions periòdiques, amb l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat, per coordinar la remodelació urbana vinculada a les obres 
de soterrament ferroviari que finalitzarà més enllà del 2025. Les obres de soterra-
ment ferroviari permeten l’alliberament de nous terrenys i la centralitat dels solars 
adjacents on es podran ubicar nous espais públics que reforçaran el paper de capita-
litat comarcal, solidària amb l’Àrea Metropolitana de Sant Feliu de Llobregat. Això 
genera oportunitats supramunicipals en diferents àmbits; entre les quals es destaca 
que la Generalitat de Catalunya té la possibilitat d’emplaçar-hi equipaments d’inte-
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rès que inclouen la seu centralitzada dels Jutjats de 1a. Instància i Instrucció. Totes 
aquestes inversions han motivat a l’Ajuntament d’aquesta població a fer el Concurs 
d’Idees Internacional de l’Àmbit del Soterrament, per veure quina és la millor opció 
per a la ciutat.

La Generalitat acceptarà, quan es produeixi, la cessió dels terrenys per a cons-
truir-hi aquests Jutjats.

Barcelona, 19 de setembre de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 352/XIV, sobre la formació 
dels funcionaris dels serveis penitenciaris
290-00295/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 72509 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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 352/XIV, sobre la 
formació dels funcionaris dels serveis penitenciaris (tram. 290-00295/13), us infor-
mo del següent:

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) ha fet, com cada 
any, una detecció de necessitats formatives, a través de diverses reunions, tant amb 
els responsables de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Vícti-
ma (SMPRAV) com amb els representants sindicals, per establir les necessitats que 
guien l’oferta formativa del CEJFE per al 2022.

Aquesta detecció de necessitats, a més de tenir en compte els actors mencionats, 
va incorporar les principals conclusions de les valoracions recollides des del propi 
CEJFE sobre les activitats dutes a terme en anys anteriors (a tal efecte, cada activitat 
formativa és avaluada pels alumnes i pels docents, mitjançant un qüestionari quali-
tatiu i quantitatiu) i també els resultats de les recomanacions en matèria de formació 
que es recullen en els treballs d’avaluació de polítiques públiques sobre l’àmbit ela-
borats per la Unitat d’Investigació de l’Àrea d’Investigació i Formació en Execució 
Penal del mateix CEJFE.

A nivell de formació selectiva, aquest 2022. es durà a terme el curs de formació 
incorporat com una de les fases dins del procés de selecció de la convocatòria per 
proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup 
de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria 
JU030).

Aquest curs és de caràcter obligatori i eliminatori i s’hi tractaran aspectes teòrics 
i pràctics, al voltant de les àrees temàtiques següents, relacionades amb les funcions 
del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis peni-
tenciaris (grup C, subgrup C1), establertes al Decret 329/2006, de 5 de setembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució 
penal a Catalunya:

– La seguretat en l’entorn penitenciari.
– El model d’intervenció dirigit a les necessitats de l’individu.
– Habilitats, conducta i interacció del funcionari penitenciari amb els interns. La 

gestió de conflictes.
– Procediments pràctics i de seguretat.
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L’àmbit de procediments pràctics es basa en les guies d’actuació penitenciària 
(GAP), que es van posar en funcionament amb l’ordre 1/2018, modificada per la 
1/2022, creada per la Direcció General d’Afers Penitenciaris. Aquestes guies esta-
bleixen els criteris i els processos d’actuació dels professionals penitenciaris en si-
tuacions especialment crítiques, complexes o de gran impacte regimental, raó per la 
qual s’ha considerat important incloure-les dins del curs formatiu de la convocatò-
ria. Comprenen aspectes de les àrees temàtiques establertes a la convocatòria i s’es-
tructuren de la següent manera:

• Guia d’actuació penitenciaria d’interacció comunicativa en situacions de crisi 
(GAP1)

• Guia d’actuació penitenciaria de contenció mecànica al llit (GAP 2)
• Guia d’actuació penitenciaria de contenció física, manilles i defenses de goma 

(GAP 3)
• Guia d’actuació penitenciaria incendi a l’interior d’una cel·la (GAP 4)
• Guia d’actuació penitenciaria escamots d’intervenció (GAP 5)
• Guia d’actuació penitenciaria d’escorcolls en cel·la i personals (GAP 6)
Aquest curs, que es durà a terme a les instal·lacions de l’Institut de Seguretat Pú-

blica de Catalunya, veurà reforçada la seva vessant pràctica amb la construcció d’un 
mòdul prefabricat que reprodueix dues cel·les i una sala de convivència com les que 
es poden trobar en qualsevol centre penitenciari de Catalunya. Aquest equipament 
permet la disponibilitat d’espais de pràctiques el més similars possible a aquells que 
els i les funcionàries es trobarien en la seva tasca professional. En acabar el procés 
selectiu, aquests mòdul serà traslladat al CP Brians 2, on romandrà com espai de 
simulació i pràctiques permanent.

Precisament, amb la idea de seguir millorant la formació i els espais de pràcti-
ques, s’estan duent a terme visites a diferents centres de formació penitenciaris de 
l’àmbit europeu amb equipaments de simulació molt avançats i amb llarga experièn-
cia en el seu ús. Concretament, una delegació del i s’ha rebut assessorament i docu-
mentació gràfica i escrita de KRUS (el Col·legi universitari del Servei d’Execució 
Penal de Noruega).

Addicionalment, també es realitzen pràctiques d’aquestes GAP als mateixos cen-
tres penitenciaris, de manera que els i les funcionàries puguin millorar els coneixe-
ment i habilitats apresos en el propi entorn laboral.

A nivell de formació per a les noves incorporacions de personal que es requerei-
xen per a cobrir necessitats de servei, s’ha configurat un curs que es basa en l’esque-
ma de continguts i pràctiques que es duran a terme en el curs selectiu de l’oposició.

Pel que fa a la formació continuada, a més de la pràctiques als mateixos centres 
ja esmentades, també s’ofereixen des del CEJFE diferents accions específiques per 
al col·lectiu de tècnics especialistes, a més d’aquelles de caire més transversal diri-
gides a tot el personal d’execució penal, en la qual aquests tècnics també hi poden 
participar.

Durant aquest 2022 s’han ofert les formacions següents:
Específiques per al col·lectiu:
• El context institucional de la funció de seguretat
• Tolerància i gestió de la pressió
• Cooperació i treball en equip en l’àmbit de la seguretat
• L’abordatge de les persones internes amb problemàtiques de salut mental
• Jornada tècnica. Salut mental i règim interior
• La direcció de persones en les funcions del comandament de règim interior

Transversals:
• Introducció al dret penal, processal penal i penitenciari
• Introducció al dret penal, processal penal i penitenciari
• Indicadors bàsics en problemàtiques de salut mental
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• Indicadors bàsics en problemàtiques de salut mental
• Drets humans i compromís ètic en l’execució penal
• Conductes sexuals desviades
• Nous consums de drogues
• Gestió de les drogodependències en entorns tancats
• Bandes criminals i radicalització violenta
• Treball en equip i comunicació interpersonal
• Prevenció i intervenció en situacions de risc de suïcidi
• La tècnica del Mindfulness al servei de la pràctica professional
• Supervisió i gestió dels equips de treball en l’àmbit d’execució penal
• Estratègies de comunicació en la gestió d’equips
• Explicacions de la conducta criminal
• Transformar el temps en accions
• Mantenir la calma davant de situacions excepcionals
• Drogues i execució penal (2.ed)
• Prevenció i tractament del delicte (2.ed)
• La gestió del conflicte en entorns de l’execució penal (2.ed)
• Drets humans i compromís ètic en l’execució penal
• La tècnica del mindfulness al servei de la pràctica professional (Girona)
• Identificar i minimitzar els efectes de l’estrès (Tarragona)
• La immigració nord-africana
• Radicalització violenta: context, indicadors i intervenció
• El vincle afectiu i el treball emocional: de l’adolescència al món adult
• Ciberdelinqüents
• Comunicació no violenta
També s’han elaborat píndoles formatives amb informació addicional i especia-

litzada sobre mesures de d’autoprotecció en matèria de COVID-19 per als funciona-
ris dels centres penitenciaris que han de tenir contacte amb persones ingressades en 
situació d’infecció que no requereix hospitalització.

En conjunt, per tant, el CEJFE està donant compliment al mandat de la resolució, 
per tal que en el termini acordat es pugui presentar el disseny del paquet formatiu 
per als funcionaris dels serveis penitenciaris, no només com un projecte de futur, 
sinó com una realitat ja en funcionament.

Barcelona, 23 de setembre de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 353/XIV, sobre la 
reducció del percentatge d’interinitat dels funcionaris dels serveis 
penitenciaris
290-00296/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 72510 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 353/XIV, sobre 
la reducció del percentatge d’interinitat dels funcionaris dels serveis penitenciaris 
(tram. 290-00296/13), us informo del següent:

Per Acord GOV/117/2022, de 7 de juny, d’atribució de competències als depar-
taments de la Generalitat en matèria de funció pública, s’acorda atribuir temporal-
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ment als departaments de Salut, d’Interior, i de Justícia, en l’àmbit competencial 
establert per la normativa vigent, pel que fa al personal del col·lectiu de metges 
inspectors i al personal dels cossos de funcionaris al servei de la sanitat local; al 
personal del cos d’agents rurals; i al personal penitenciari, inclòs el personal no pe-
nitenciari que ocupa llocs de treball adscrits a l’àmbit funcional d’execució penal, 
respectivament, entre d’altres; la competència per convocar els processos selectius 
per a l’accés a la condició de personal funcionari, inclosa la promoció interna amb 
l’excepció que, aquesta competència no s’atribueix als esmentats departaments pel 
que fa als processos selectius d’estabilització pels sistemes de concurs de mèrits 
i concurs oposició a què fa referència l’annex 1 de l’Oferta d’Ocupació Pública 
d’Estabilització d’Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya, aprovada per 
Acord GOV/105/2022, de 24 de maig.

En aquest sentit, la Direcció General de Funció Pública, competent per convocar 
i gestionar els processos d’estabilització, inclosos els de l’àmbit d’execució penal, va 
publicar el dia 13 de juny al DOGC les resolucions de convocatòria dels processos 
d’estabilització, mitjançant concurs de mèrits, tant del personal funcionari com del 
laboral:

– Resolució PRE/1820/22, de 9 de juny, de convocatòria dels processos d’estabi-
lització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació 
amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública 
(núm. de registre de la convocatòria 300). DOGC 8687, de 13.6.2022. Aquesta con-
vocatòria inclou places per a cossos específics en l’àmbit d’execució penal.

– Resolució PRE/1821/2022, de 9 de juny, de convocatòria dels processos d’esta-
bilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació 
amb les categories professionals de personal laboral de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. 
de registre de la convocatòria 400). DOGC 8687, de 13.6.2022.

D’altra banda, durant el quart trimestre de 2022, amb caràcter previ a la finalit-
zació del concurs de mèrits d’estabilització, es preveu que es resolgui la convocatò-
ria JU030 del cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris (publicada al 
DOGC 8397 de 28 d’abril de 2021), per proveir 255 places.

Barcelona, 23 de setembre de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia 

Control del compliment de la Resolució 355/XIV, sobre l’itinerari de 
memòria del front de la Posa
290-00298/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 72228 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 355/XIV, sobre 
l’itinerari de memòria del front de la Posa (tram. 290-00298/13), us informo del se-
güent:

L’any 2021, l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà es va presentar a la convocatòria 
per a la concessió de les subvencions dels àmbits 1, 2 i 3 a ens locals per a projectes 
adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difu-
sió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, per a actuacions 
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desenvolupades els anys 2020 i 2021, amb un projecte que tenia per objecte reposar 
diferents elements de la senyalització en mal estat de tres espais de memòria del 
municipi: Isona (la reconstrucció entre dos fronts) Mont de Conques (l’Ermita de la 
Mare de Déu de les Esplugues) i El front republicà de la Posa, així com netejar els 
camins d’accés als búnquers i les trinxeres de l’espai de memòria del front republicà 
de la Posa. El Departament de Justícia va concedir una subvenció a aquest projecte.

El municipi d’Isona i Conca Dellà forma part de la Xarxa d’Espais de Memòria 
Democràtica de Catalunya.

El Memorial Democràtic proporciona assessorament tècnic especialitzat a aquest 
municipi i fa difusió dels tres espais de memòria integrats a la Xarxa: Isona: La re-
construcció d’un poble entre dos fronts; Itinerari El front republicà de la Posa i Itine-
rari del mont de Conques.

https://banc.memoria.gencat.cat/ca/app/#/results/espais_memoria?municipa-
lity=es1_3507&

L’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà està treballant amb els ajuntaments de Lla-
vorsí, Soriguera i amb l’EUROM per construir un projecte per a la propera convo-
catòria del Programa de Cooperació Transfronterera Interreg VI-A Espanya-Fran-
ça-Andorra (POCTEFA). La Direcció General de Memòria Democràtica i el 
Memorial Democràtic valoraran la seva col·laboració en el projecte un cop estigui 
més desenvolupat i concretat.

Barcelona, 19 de setembre de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 364/XIV, sobre la subestació 
elèctrica Anoia, de Vilanova del Camí
290-00306/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 72950 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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 364/XIV, sobre la 
subestació elèctrica Anoia, de Vilanova del Camí (tram. 290-00306/13), us informo 
del següent:

El passat 17 de juny de 2022, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (DACC) va sol·licitar a Edistribución Redes Digitales, d’acord amb 
l’aprovació de la Resolució 364/XIV del Parlament de Catalunya sobre l’Estació 
Elèctrica Anoia de Vilanova del Camí; que assumís el cost restant del rescabalament 
de la subestació elèctrica Anoia, de Vilanova del Camí, com a part del proper pla 
general d’inversió, per a extingir el conveni economicofinancer entre l’Institut Cata-
là del Sòl i Endesa i les seves pròrrogues.

Aquesta petició es va fer de manera formal, a través d’una carta amb número de 
registre 067/419754/2022 enviada per la pròpia consellera, i adreçada a la directora 
general Endesa Catalunya, la Sra. Isabel Buesa.

Barcelona, 28 de setembre de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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Control del compliment de la Resolució 365/XIV, sobre els informes 
que estableix la Llei 12/1985, d’espais naturals
290-00307/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 72951 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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 365/XIV, sobre els 
informes que estableix la Llei 12/1985, d’espais naturals (tram. 290-00307/13), us 
informo del següent:

Pel que fa als apartats a) i b), en relació amb l’article 8 de la Llei 12/1985 d’espais 
naturals, de 13 de juny, que insta al Consell Executiu a elaborar anualment un infor-
me sobre l’estat i l’estratègia de protecció, conservació i millora dels espais naturals de 
Catalunya, del qual ha de tenir coneixement el Parlament de Catalunya, s’informa que 
la redacció dels citats informes amb una periodicitat anual no es considera metodolò-
gicament coherent ni amb prou solidesa tècnica, atès que els canvis produïts en els sis-
temes naturals i en el seu estat de conservació, a excepció de pertorbacions ambientals 
sobtades com poden ser els incendis forestals, es produeixen amb una freqüència de 
canvi difícilment apreciable en períodes de temps molt curts com es un any.

Els processos ecològics, els canvis en les tendències poblacionals d’espècies o 
els canvis en l’estat de conservació dels hàbitats són observables i quantificables en 
períodes temporals més dilatats. Amb caràcter general, per detectar tendències i 
canvis en l’estat de conservació dels espais naturals, es considera que són necessa-
ris un mínim de cinc anys per poder observar canvis destacables i contrastables. En 
aquest sentit, els informes sexennals sobre l’estat de conservació dels espais de la 
Xarxa Natura 2000 que s’elaboren des de la Direcció General de Polítiques Ambi-
entals i Medi Natural (DGPAMN) del Departament d’Acció Climàtica, Alimenta-
ció i Agenda Rural (DACC), d’acord amb la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 
1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres; 
donen una millor resposta, des del punt de vista del rigor tècnic, al compliment de 
l’article 8 de la Llei 12/1985 d’espais naturals.

Aquests informes sexennals estan a disposició del públic a la pàgina web del 
DACC: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/
senp_catalunya/xarxa_natura_2000/informes-aplicacio-2013-18-habitats-ocells/re-
sultats-informes-directives/

Per altra banda, els espais naturals de protecció especial (Parc nacional, Parcs na-
turals i Paratges naturals d’interès nacional) elaboren amb caràcter anual una Memòria 
de gestió, la quan incorpora una breu referència a l’estat de conservació dels valors na-
turals de l’espai. Així mateix, les citades memòries dels espais naturals són accessibles a 
la pàgina web dels parcs naturals de Catalunya https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/inici/.

Referent a l’apartat c) i tal com s’ha exposat en el primer apartat, els informes 
sexennals sobre l’estat de conservació dels espais de la Xarxa Natura 2000, pel seu 
rigor metodològic, donen resposta al compliment de l’article 8 de la Llei 12/1985 
d’espais naturals.

Finalment, pel que fa a l’apartat d), des del DACC ja s’està treballant en una nova 
Llei de Biodiversitat i el Patrimoni Natural com a projecte clau per als propers anys, 
i que té com a objectiu la superació de les mancances de l’actual Llei 12/1985, de 
13 de juny, d’espais naturals i l’adequació de la normativa catalana als nous reptes 
ambientals i de conservació del medi natural.

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

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/xarxa_natura_2000/informes-aplicacio-2013-18-habitats-ocells/resultats-informes-directives/
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/xarxa_natura_2000/informes-aplicacio-2013-18-habitats-ocells/resultats-informes-directives/
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/xarxa_natura_2000/informes-aplicacio-2013-18-habitats-ocells/resultats-informes-directives/
https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/inici/
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Control del compliment de la Resolució 371/XIV, sobre el foment de 
l’acolliment familiar
290-00312/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 73082 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 371/XIV, del Parlament de Cata-
lunya, relativa al resolució sobre el foment de l’acolliment familiar (290-00312/13), 
us informo del següent:

Pel que fa al punt a), l’avaluació del sistema de protecció s’està duent a terme 
des del 2019 a partir de l’exploració del funcionament actual del sistema per detec-
tar-ne les fortaleses i mancances i recollir propostes de millora. Es tracta d’un pro-
cés participatiu de tots els agents implicats (famílies, infants i adolescents, agents 
institucionals i socials i professionals del sector), basat en la reflexió, la valoració, 
l’intercanvi d’experiències i la formulació de propostes per fer una anàlisi de com 
ha evolucionat, com funciona actualment i com hauria de ser el sistema de protec-
ció a la infància en situació de vulnerabilitat, risc o desemparament des d’una visió 
àmplia i constructiva.

En aquesta línia, el març del 2021 la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joven-
tut va presentar el Pla de millora del sistema d’atenció a la infància, l’adolescència, 
la joventut i les seves famílies a Catalunya, que recull 150 mesures per transformar 
el sistema de protecció social a la infància i les seves famílies per al període de 
2021-2024.

Aquest pla és el full de ruta de millora i transformació de l’actual sistema d’aten-
ció i protecció a la infància i l’adolescència, i pretén millorar l’atenció, preservar 
drets, garantir la inclusió social i contribuir a crear una societat amb igualtat d’opor-
tunitats per a totes les persones.

La voluntat del pla és poder complir les cinc grans finalitats que tots els agents 
implicats han identificat com a denominador comú en l’atenció i protecció a la in-
fància i l’adolescència, i que cal dur a terme per tal de transformar l’actual sistema 
en un sistema modern, àgil, garant de drets, sostenible i robust:

1) Afavorir la inclusió social dels infants i adolescents i les seves famílies, tot 
potenciant la prevenció de les situacions de risc.

2) Millorar el sistema de protecció per a infants i adolescents que han viscut una 
situació de desemparament, i potenciar el treball amb les famílies.

3) Tenir cura de les professionals i reconèixer socialment el treball de cura.
4) Garantir la sostenibilitat del sistema.
5) Treballar des d’una perspectiva feminista i de reconeixement de l’orientació 

sexual, d’identitat i d’expressió de gènere no normatives.
Per tal d’aconseguir aquestes cinc grans fites, el pla recull el Pla recull 20 objec-

tius estratègics, 22 objectius específics i 64 accions. Els principis rectors del pla de 
millora, fruit del consens amb tots els agents implicats en el procés de participació 
són sis:

1. L’infant al centre de les polítiques públiques.
2. Visió holística compartida.
3. Participació.
4. Superació de les barreres discriminatòries.
5. Sostenibilitat del sistema.
6. Professionalitat.

Fascicle segon
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Aquest pla es desenvoluparà al llarg dels propers 4 anys i es concretarà anual-
ment en plans d’accions que aniran desenvolupant les propostes en funció de prio-
ritzacions, dotacions pressupostàries, possibilitats de canvis organitzatius i norma-
tius, i sobretot, en funció de les necessitats emergents, canviants i urgents d’atenció 
a infants i les seves famílies.

Pel que fa al punt b), un dels objectius estratègics del Pla de millora és donar la 
màxima estabilitat als infants i adolescents dins el sistema de protecció mitjançant 
l’elaboració d’un pla de reconversió dels centres residencials que inclogui el redi-
mensionant del número de places, una revisió i actualització del projecte educatiu 
marc, l’impuls de l’ús de les TIC, la normativa, les ràtios, els horaris, però que so-
bretot simplifiqui i redueixi les diferents tipologies actualment existents de centres 
residencials per fomentar que el pas pel sistema només es produeix en un sol centre. 
En aquest marc, s’està procedint a reduir les dimensions dels centres, sobretot els 
que es van crear com a resposta a situació d’emergència, per crear centres de poques 
places, de caire familiar.

Pel que fa al punt c), la llei 14/20210, dels drets i oportunitats de la infància i 
l’adolescència preveu aquest termini, en el seu article 111, únicament per les mesu-
res d’atenció immediata i transitòria en centres d’acolliment, no per totes les mesu-
res de protecció que s’adoptin, i moltes de les atencions i estances en centres reque-
reixen de més temps atenent a les circumstàncies personals i familiars.

Pel que fa al punt d), una de les funcions de l’Institut Català de l’Acolliment i 
de l’Adopció és la promoció de l’acolliment familiar. Amb la convicció que un en-
torn familiar és el més adequat per cobrir les necessitats de desenvolupament dels 
infants, es treballa per poder disposar de famílies acollidores per aquells infants 
que temporalment no poden viure amb la seva família. La difusió de la mesura de 
l’acolliment familiar, la sensibilització, la promoció són eixos d’actuació de l’ICAA. 
D’entre les diferents actuacions que es duen a terme per a donar a conèixer l’acolli-
ment familiar, hi ha les campanyes institucionals. Enguany ja s’està treballant per 
la que s’iniciarà en els propers mesos. Aquestes campanyes des del propi Institut 
s’acompanyen de les que duen a terme les institucions col·laboradores d’integració 
familiar (ICIF), que constantment fan actuacions i accions per a promocionar l’aco-
lliment familiar. Aquesta tasca continuada i permanent de les entitats dona conti-
nuïtat a l’esforç de donar a conèixer l’acolliment i poder disposar de més famílies.

Cal destacar que el mes de juliol de 2022 s’han publicat vídeos amb la partici-
pació de diverses famílies acollidores que expliquen el tipus d’acolliment que estan 
duent a terme; una actuació més que té per objectiu fer arribar a la població catalana 
aquesta mesura de protecció.

Pel que fa al punt e), valorant la necessitat d’augmentar els ajuts a les famílies 
d’acolliment, en data 28 de juny es va publicar l’ACORD GOV/135/2022, de 28 de 
juny, pel qual es modifica l’Acord GOV/52/2017, de 18 d’abril, pel qual es creen 
complements i es fixen nous imports complementaris a la prestació per l’acolliment 
de menors d’edat tutelats per la Generalitat que regula l’article 22 de la Llei 13/2006, 
de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Aquest acord augmenta 
el complement per l’acolliment de menors que es troben en famílies d’unitat convi-
vencial d’acció educativa, passant de 1.200 € a 1.800 € al mes per família. Aquesta 
modificació va tenir efectes a partir de l’1 de juny de 2022.

Pel que fa al punt f),el Departament de Salut és conscient de la importància de la 
salut mental de les persones, per la qual cosa fixen entre les actuacions prioritàries 
del Departament, les mesures adreçades a la salut mental d’infants i joves, tal com 
recull el Pla de Salut 2021-2025.

En aquest sentit, el Departament de Salut treballa per adequar la resposta del 
sistema públic de salut de Catalunya i tenir cura de la salut dels més joves, reforçant 
les mesures adreçades a aquest col·lectiu, posant a disposició els mitjans necessaris, 
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implementant mesures específiques, de diferent calatge i en diferents àmbits del sis-
tema sanitari, per dotar-lo dels mecanismes convenients i necessaris.

Entre aquests mecanismes, en concret, en l’àmbit de l’atenció primària i salut 
comunitària desenvolupen el Programa de Benestar Emocional i Salut Comunitària 
mitjançant la figura referent de Benestar Emocional Comunitari (RBEC) amb l’ob-
jectiu de promoure el benestar emocional de la comunitat, millorant l’atenció a les 
persones amb malestar emocional i amb factors de risc psicosocials, per tal de mi-
nimitzar problemes de salut mental o d’addiccions.

Han incorporat 347 Referents de Benestar Emocional, professionals majoritària-
ment psicòlegs i psicòlogues, però també educadors i educadores, treballadors i tre-
balladores socials, i altres perfils que treballen colze a colze amb infermeria des del 
punt de vista de la prevenció i promoció, exercint de referents de benestar emocional 
per millorar la intervenció precoç en factors psicosocials de la comunitat i reduir la 
medicalització, treballant per coordinar operativament la col·laboració entre l’aten-
ció primària i la xarxa de salut mental.

Específicament, en l’àmbit d’atenció infantil i juvenil s’han implementat 10 
equips guia comunitàries d’atenció intensiva a l’alta complexitat per adolescents i 
joves. Es tracta de 10 equips multidisciplinars formats per cinc tipus de professio-
nals –psiquiatria, psicologia clínica, infermeria, treball social i educador o educado-
ra–, que prestaran també atenció domiciliària: un altre canvi per reforçar l’atenció 
a la salut mental.

Així mateix, s’ha definit i iniciat el desplegament del Programa d’atenció a la 
crisi en infants i joves amb patologia mental integrant-ho als CSMIJ que prioritza 
l’atenció intensiva a l’entorn natural. Fins el juliol del 2022 ha entrat en funciona-
ment a 12 CSMIJ que s’han reforçat amb 40 professionals educadors socials, tera-
peutes ocupacionals, i treballadors socials. A finals d’any arribarem a estendre el 
programa a 14 CSMIJ més, arribant a 75 professionals nous.

El Departament de Salut també ha posat en marxa el Pla de Prevenció del Suïcidi 
de Catalunya 2021-2025. L’objectiu és reduir, en un període de 5 anys, la prevalença 
i l’impacte de la conducta suïcida (ideació, intent i mort per suïcidi) a Catalunya, a 
través d’un sistema integrat i eficient de prevenció, intervenció i postvenció que tin-
gui en compte la perspectiva de gènere, amb la priorització dels grups de més risc 
(adolescents, joves, col·lectius d’especial vulnerabilitat).

Per assolir aquest objectiu el PLAPRESC promou mesures per a la prevenció i 
el control de la conducta suïcida, des del suport integral a la vida i des de l’acció 
intersectorial, per tal de donar les respostes adequades a cada situació, millorar la 
sensibilització i transformació social vers aquest fenomen, i promoure el benestar 
emocional i el desig de viure de forma resilient de la població.

Finalment, en el marc de l’atenció integrada social i sanitària, cal fer referència a 
les accions prioritzades aquest 2022 pel grup de treball de Salut Mental, en el qual 
hi participen professionals dels departaments de Salut i de Drets Socials, i que té per 
objecte prestar una atenció interdisciplinària i compartida per part dels i de les pro-
fessionals sanitaris i socials, oferint una continuïtat assistencial entre ambdues xar-
xes, fomentant l’atenció integrada en la petita infància (0 a 6 anys) amb la resta de 
l’atenció infantojuvenil de la xarxa de Salut Mental per tal de garantir la continuïtat 
assistencial entre els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) 
i els centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), i facilitant la transició entre 
dispositius d’hospitalització i d’habitatge, per tal de garantir la continuïtat assisten-
cial de els/les usuaris/es i el projecte rehabilitador integral.

Barcelona, 29 de setembre de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials
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Control del compliment de la Resolució 372/XIV, sobre l’elaboració 
d’un estudi del sistema de seguretat social sobre la base de la 
recomanació primera del Pacte de Toledo
290-00313/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 72448 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 372/XIV, del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’elaboració d’un estudi del sistema de seguretat social sobre la base de 
la recomanació primera del Pacte de Toledo (290-00313/13), us informo del següent:

En data 21 de setembre de 2022 es va trametre una carta a la cap de Gabinet del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de l’estat espanyol, acom-
panyada amb la Resolució 372/XII del Parlament de Catalunya. Annexem la carta 
enviada l’acreditació de l’enviament via EACAT.

Barcelona, 22 de setembre de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

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

Control del compliment de la Resolució 377/XIV, sobre la participació 
de les entitats municipals descentralitzades en les subvencions del 
Programa DUS 5000
290-00318/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 72215 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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 377/XIV, sobre la 
participació de les entitats municipals descentralitzades en les subvencions del Pro-
grama DUS 5000 (tram. 290-00318/13), us informo del següent:

En data 8 de setembre de 2022, la delegada del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Madrid ha tramès a la ministra per a la Transició Ecològica i el Rep-
te Demogràfic una carta en què s’insta el Govern de l’Estat a fer les modificacions 
legislatives necessàries per a permetre que les entitats municipals descentralitzades 
es puguin acollir a les subvencions del Programa DUS 5000 o que s’aprovin altres 
programes que estableixin les mateixes condicions, en virtut del que disposa aques-
ta Resolució.

Barcelona, 13 de setembre de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 83/XIV, sobre la fauna salvatge i 
la seva incidència en el món agrari
390-00083/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 72955 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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 83/XIV, sobre la fauna salvatge 
i la seva incidència en el món agrari (tram. 390-00083/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat e), el Consell de Caça de Catalunya va acordar, en ses-
sió extraordinària celebrada el passat 3 de març de 2022, modificar part del redactat 
del punt 6 de la Resolució anual de vedes de caça, fent especial atenció en aquests 
aspectes:

Per una banda, que la declaració estigui acotada només al senglar i conill, es-
pècies cinegètiques que actualment generen problemàtiques molt greus a diferents 
zones del territori català.

Per altra banda, que aquesta declaració es faci només a les zones crítiques on 
s’han d’esmerçar tots els esforços per reduir el problema.

Així mateix, s’incorpora el supòsit que una de les mesures que ha d’especificar la 
declaració sigui el nombre mínim de captures a partir del qual, en cas de nos asso-
lir-se, es podrà actuar de forma subsidiària. Finalment, es permet que l’Administra-
ció pugui actuar de manera subsidiària quan es pugui constatar de manera objectiva 
que el titular de l’àrea privada de caça no ha complert o no pot complir amb l’esta-
blert en l’esmentada declaració d’emergència cinegètica.

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

Control del compliment de la Moció 85/XIV, sobre el garantiment dels 
drets fonamentals en les mobilitzacions
390-00085/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 73153 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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 85/XIV, sobre el garantiment dels 
drets fonamentals en les mobilitzacions (número de tramitació 390-00085/13), us 
informo del següent:

En relació amb l’apartat 4.a), el Govern de la Generalitat exerceix amb un es-
crupolós respecte a l’exercici dels drets fonamentals la potestat sancionadora envers 
les persones que participen en mobilitzacions socials pacífiques, els activistes anti-
desnonaments i els periodistes. Amb aquesta finalitat, el Departament d’Interior, a 
través de la Direcció General d’Administració de Seguretat, ha emès el «Document 
de criteris per exercir la potestat sancionadora de conformitat amb la Llei orgànica 
4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, en supòsits de protes-
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tes ciutadanes, atesa la transcendència que en aquesta matèria té l’exercici de drets 
fonamentals», una còpia del qual s’annexa.

Aquest document fa una anàlisi profunda del tractament realitzat especialment 
pel Tribunal Constitucional i el Tribunal Europeu de Drets Humans en relació amb 
l’exercici dels drets fonamentals amb ocasió de protestes ciutadanes i finalitza amb 
un seguit de conclusions a tenir en compte en l’exercici de la potestat sancionadora.

Quant a l’apartat 4.b), el document esmentat conté els criteris jurídics formulats 
d’acord amb els principis de claredat, previsió i no arbitrarietat i resulta prou clar i 
amb criteris basats en consolidada jurisprudència dels òrgans encarregats d’inter-
pretar i integrar el contingut dels drets fonamentals. La monitorització a què fa re-
ferència aquest apartat es realitza mitjançant l’exercici de les competències que el 
Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior atribu-
eix a la Direcció General d’Administració de Seguretat, la qual coordina i assegura 
l’aplicació d’aquests criteris mitjançant l’exercici de la potestat sancionadora vehi-
culada a través del procediment previst legalment i amb respecte a les garanties de 
la persona denunciada.

Finalment, pel que fa als apartats 5.a), 5.b) i 5.c), el conseller d’Interior li ha tras-
lladat aquestes peticions al ministre de l’Interior del Govern espanyol en les reu-
nions que han mantingut, i ell va prendre el compromís de vetllar-ho. També n’han 
fet seguiment els respectius equips tècnics.

Barcelona, 29 de setembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

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

Control del compliment de la Moció 92/XIV, sobre les mesures per a 
combatre la pressió estètica
390-00092/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 72747 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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 92/XIV, sobre les mesures per a 
combatre la pressió estètica (tram. 390-00092/13), us informo del següent:

D’acord amb el Pla de Govern de la XIV legislatura, que inclou en l’eix número 5 
(Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans) l’elaboració d’un 
pla d’acció per combatre la pressió estètica, el Govern va aprovar l’Acord de Govern 
38/2022, de 8 de març, pel qual es posa en marxa l’elaboració del Pla d’acció per 
combatre la pressió estètica i es crea la Comissió Interdepartamental per elaborar-lo 
i fer-ne el seguiment.

Aquest Pla es troba en procés d’elaboració i serà participat pels diferents depar-
taments així com obert a la participació ciutadana. Com es va anunciar, aquest Pla 
abordarà diferents àmbits que ja recullen els que demana el Parlament de Catalunya 
en aquesta moció. Un cop aprovat, el Pla es publicarà per tal que la població de Ca-
talunya pugui consultar-lo en tot moment.

Pel que fa al formulari de denúncia i a la seva accessibilitat, recalcar que aquest 
es troba penjat a la web del Departament d’Igualtat i Feminismes i a l’apartat de trà-
mits GENCAT. Des de la creació de l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discrimina-
ció també s’estan portant a terme formacions a l’administració pública a on es dona 
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a conèixer que la Llei 19/2020, de 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discri-
minació reconeix al seu article 1.3 la discriminació per aspecte físic, de manera que 
es fa evident la necessitat de capacitat tot el personal de la funció pública a efectes 
d’actualització normativa pel que fa a la garantia de drets per a totes les persones. 
També s’ha iniciat una línia de treball conjunt amb l’Agència Catalana del Consum 
(ACC) que consta de formació específica de la Llei 19/2020 per a tots els serveis pú-
blics de consum: oficines comarcals d’Atenció al consumidor, associacions de con-
sumidors, col·legis professionals, etc. així com pel personal propi de l’ACC.

Barcelona, 27 de setembre de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Moció 93/XIV, sobre la deslocalització 
d’empreses de les comarques de Lleida
390-00093/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 72224 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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 retre comptes del compliment de la Moció 93/XIV, sobre la des-
localització d’empreses de les comarques de Lleida (tram. 390-00093/13), 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 determi-
nació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya, i d’acord amb la informació elaborada per diversos departaments, 
us informo del següent:

Per tal de donar compliment al punt a) de la Moció, el dia 26 de maig va ser 
registrada la sol·licitud de compareixença del secretari d’Empresa i Competitivi-
tat davant de la Comissió d’Empresa i Treball a sol·licitud dels grups parlamenta-
ris d’ERC, PSC i JxCat, perquè informi sobre l’estat del desplegament de la Llei 
18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. Aquesta sol·lici-
tud de compareixença va ser acordada per la comissió el dia 14 de juliol i està pre-
vist que sigui substanciada e l’15 de setembre.

En relació amb el que estableix el punt b), en primer lloc, cal tenir present que 
el dia 7 de juliol es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 
Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l’activitat 
econòmica. Aquest decret, que desplega la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de fa-
cilitació de l’activitat econòmica, és d’aplicació a totes les administracions públiques 
catalanes, igual que la llei, va entrar en vigor el dia 27 de juliol de 2022. L’article 1 
del Decret 131/2022 disposa que l’objecte del mateix és «desplegar les previsions de 
la Llei 18/2020, de 28 de desembre, per a fer efectiva la transformació digital que 
faci possible la prestació de serveis a les persones emprenedores i a les persones ti-
tulars de les activitats econòmiques, en concordança amb el model català d’adminis-
tració digital, el desplegament dels projectes estratègics, l’actualització del funcio-
nament i l’organització de l’Oficina de Gestió Empresarial (en endavant OGE) com 
a òrgan que impulsa la Finestreta Única Empresarial (en endavant FUE)». Per tant, 
amb la seva entrada en vigor es garanteix el compliment dels apartats b) i g) de la 
Moció 93/XIV, aprovada pel Parlament.

En aquest context, cal afegir que el Decret 131/2022, de 5 de juliol, inclou un 
Títol (Títol IV) dedicat a aquests projectes estratègics, en el qual es regula el proce-
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diment per a dur-los a terme, els efectes i el seu seguiment perquè siguin plenament 
efectius.

Pel que fa a la Llei de Territori, a la qual també es refereix el punt c) de la Moció 
93/XIV, un dels principals objectius que planteja és el de millorar l’eficiència i la 
competitivitat del sistema territorial, amb una gestió més eficient de les noves àrees 
d’activitat econòmica. Tot això, apostant per instruments que superin els límits ad-
ministratius dels municipis i facilitin mancomunar dotacions, càrregues i beneficis. 
El compliment efectiu, doncs, es produirà una vegada s’aprovi la Llei de Territori.

No obstant això, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori ha endegat la tramitació del Pla director urbanístic (PDU) d’activitat eco-
nòmica de la Plana de Lleida, que ha comptat amb un procés de participació ciuta-
dana, iniciat el mes de gener de 2022, en el qual es van poder fer arribar opinions i 
propostes al respecte. La finalitat d’aquest PDU és potenciar la concentració de l’ac-
tivitat econòmica, evitant la dispersió de l’activitat econòmica i logística i potenciant 
condicions optimitzades per a acollir noves activitats estratègiques per al territori i 
pel conjunt del país.

En relació amb el punt c), el Govern de la Generalitat està impulsant els polí-
gons de les comarques de Lleida per diverses vies, que es detallen a continuació. 
Val a dir que aquest objectiu quedarà palès en el nou Pacte Nacional per la Indústria 
2022-2025, que es troba en la seva fase final d’elaboració, i que inclou l’objectiu de 
disposar d’una oferta de sòl industrial adient per a projectes d’inversió empresarial i 
de garantir que els projectes estratègics disposin d’aquest sòl de manera ràpida i en 
l’Estratègia Logística per a la Internacionalització de l’Economia Catalana - ELIEC, 
ja aprovada pel Govern, que configura el full de ruta de la logística i la mobilitat dels 
propers 20 anys (2020 - 2040).

Per tal de continuar impulsant els polígons industrials a les comarques de Lleida 
i donar cabuda al sector industrial agroalimentari, l’Institut Català del Sòl (Incasòl) 
i les Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques (CI-
MALSA) han dut a terme diverses activitats.

En primer lloc, l’Incasòl està treballant actualment en l’impuls dels següents sec-
tors d’activitat econòmica a les comarques de Lleida:

– Pla Director Urbanístic de la Plana de Lleida
L’àmbit proposat del Pla Director Urbanístic és de 1.280 hectàrees, situades en-

tre l’N-240 i la línia de ferrocarril Lleida-Tarragona, en un emplaçament on també 
convergeix la previsió de l’Eix Transversal Ferroviari.

Així doncs, es preveu desenvolupar, d’una banda, un sector d’unes 350 hectà-
rees en terrenys majoritàriament públics per a usos industrials de grans parcel·les i 
de l’altra, una nova terminal de mercaderies que s’ubica en paral·lel i en continuïtat 
amb la xarxa ferroviària existent.

El PDU va ser aprovat inicialment el 26 de juliol de 2022 per la Comissió Terri-
torial d’Urbanisme de Lleida i ha estat publicat l’1 de setembre de 2022. En aquests 
moments està en exposició pública.

– Lleida SUR-41 Fondo dels Magraners
Es farà en una finca de 114.374 m² de propietat pública, situada entre el sector in-

dustrial del Camí dels Frares, promogut per l’Incasòl, i la Central Integrada de Mer-
caderies de Lleida, promoguda per CIMALSA. Aquests terrenys permetran allar-
gar l’actual àmbit d’activitat econòmica, plenament consolidat, fins a les carreteres 
C-13B i la Variant Sud de Lleida.

S’ha acordat amb l’Ajuntament de Lleida l’inici de la redacció de la modificació 
del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), que redacta l’Incasòl, per tal d’obte-
nir parcel·les de sòl industrial i logístic amb una superfície de 73.261m². Així doncs, 
està previst que la tramitació del pla parcial a l’Ajuntament de Lleida sigui al juliol 
d’enguany.
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– Bell-lloc d’Urgell - Vinyes del Mig
Sector d’activitat econòmica. S’ha obert a les empreses una primera fase de l’ac-

tuació. El sector té pendents encara les obres definitives de depuració d’aigües, l’ar-
ranjament dels vials no cedits en primera fase per concloure la segona i darrera eta-
pa del sector, i una altra rotonda d’accés a la carretera LV-3311, per formar l’enllaç 
des del sector amb l’A-2.

Pel que fa al projecte de depuració d’aigües, aquest ja ha estat aprovat per l’Ajun-
tament. Així doncs, ara s’està preparant la licitació de les obres. Paral·lelament, tam-
bé s’està articulant la licitació del Projecte d’arranjaments del carrer 3, aprovat tam-
bé per l’Ajuntament.

Per tal de portar a terme la rotonda esmentada, ha estat necessari tramitar una 
Modificació puntual del POUM de Bell-lloc d’Urgell i una Modificació puntual del 
Pla Parcial, aprovades inicialment per l’Ajuntament. En aquests moments, es troba 
en període d’exposició pública.

El Projecte constructiu de la rotonda ja està tramitat a l’Ajuntament de Bell-lloc 
d’Urgell per a la seva aprovació inicial, que es farà una vegada estiguin els anteriors 
documents de planejament aprovats.

– Solsona - Sector H Partida de Santa Llúcia PAU 5
El 2018 es va aprovar definitivament la Modificació Puntual del POUM de Sol-

sona en el Sector H de Santa Llúcia amb l’objectiu de completar una primera fase 
del sector, de dimensions reduïdes, per tal de facilitar la implantació d’una activitat 
industrial a curt termini. L’any 2019 l’Ajuntament va aprovar el Projecte d’urbanit-
zació i el Projecte de Reparcel·lació. Seguidament, l’any 2020, es van finalitzar les 
obres d’urbanització.

– Solsona - Sector H Partida de Santa Llúcia PAU 2, 3 i 4
Respecte a la continuació del PAU-5, s’ha acordat amb l’Ajuntament de Solso-

na la redacció d’un Pla parcial per al desenvolupament del sector, d’acord amb els 
criteris de l’Agenda de pobles i ciutats de Catalunya, on la mobilitat sostenible, la 
integració paisatgística i la sostenibilitat ambiental siguin els eixos del nou pla, ac-
tualment en redacció. Aquest compta amb la participació activa de l’Ajuntament de 
Solsona i l’Agència Local de Desenvolupament del Solsonès. La tramitació del pla 
parcial a l’Ajuntament està prevista el setembre de 2022.

En segon lloc, CIMALSA, en el marc de l’ELIEC, ha començat a estudiar la 
viabilitat d’un Hub Agroalimentari a les Terres de Lleida amb l’objectiu de millo-
rar l’activitat econòmica del territori i atraure noves empreses que mitigaria la des-
localització produïda. Es tractaria d’una zona intermodal i, per tant, la dotaria de 
funcionalitats addicionals a la d’un Polígon d’Activitat Econòmica (PAE). En aquest 
sentit, CIMALSA ha començat a fer trobades i reunions institucionals, també amb 
associacions del sector i empreses, per crear sinergies en l’agrupació de càrrega i els 
viatges de retorn.

Actualment, s’està elaborant el PDU a les Planes de Lleida, que inclou els Polí-
gons de Torreblanca - Quatre Pilans. CIMALSA, doncs, està treballant en aquest 
territori per avaluar la implantació d’un model competitiu de transport descarbonit-
zat, mitjançant el ferrocarril.

En el mateix sentit, també es treballa per facilitar l’activitat econòmica mitjan-
çant el desenvolupament reglamentari de la Llei 18/2020 de facilitació de l’activitat 
econòmica, i especialment de l’article 24, que esperem que a finals d’aquest any posi 
en marxa la consideració de projectes estratègics als efectes de reducció dels termi-
nis a la meitat, sempre i quan aquests projectes es classifiquin únicament per l’im-
port de la inversió, la generació d’ocupació, i l’impacte en proveïdors locals.

Complementàriament, cal fer esment al fet que ja es disposa d’un instrument per 
a millorar els polígons d’activitat econòmica: la Llei 15/2020 de les Àrees de pro-
moció econòmica urbanes que, a través d’un enfocament possibilista i a través de la 
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col·laboració público-privada, estableix un marc per tal que es duguin a terme actua-
cions de promoció i millora dels polígons d’activitat econòmica existents.

A banda d’aquestes actuacions, la Direcció General d’Indústria, en el marc del 
Pacte Nacional per la Indústria 2017-2020 va dur a terme una actuació consistent 
en la realització d’un cens dels polígons d’activitat econòmica (PAE) de Catalunya 
i en el desenvolupament d’un visor (SIPAE) que permet fer consultes senzilles en 
diversos àmbits i visualitzar fitxes amb la informació completa de cada PAE. El SI-
PAE recull actualment dades de 1.435 PAEs, dels quals 106, en 56 municipis dife-
rents, corresponen a l’àmbit de Ponent.

A partir d’aquesta feina, s’està desenvolupant una segona capa d’informació del 
SIPAE que inclou la informació sobre el sòl no desenvolupat que és susceptible 
d’acollir noves activitats econòmiques en uns terminis raonables.

Sobre aquesta qüestió cal remarcar que s’ha sol·licitat als 82 municipis lleida-
tans, que s’ha identificat que tenen sòl d’aquestes característiques, que facilitessin 
la informació sobre aquests sectors a la Direcció General d’Indústria per a la seva 
inclusió al sistema. A hores d’ara, tan sols 17 d’aquests 82 municipis han respost 
aquesta demanda. Aquesta és una qüestió que considerem crítica, ja que els sòls que 
no s’incloguin al SIPAE, tindran poques o nul·les possibilitats de ser oferts a nous 
projectes d’inversió.

Això no és una qüestió nova, sinó que ja s’havia detectat poc interès, tret d’algu-
nes excepcions, de les administracions locals per aquest instrument, que des del Go-
vern es considera de gran utilitat, ja que només 18 dels 56 municipis de la demarca-
ció de Lleida amb algun PAE inclòs al SIPAE han actualitzat la informació els seus 
PAEs des de la posada en marxa d’aquesta eina. Cal comptar l’esforç de les quatre 
diputacions en l’actualització del SIPAE, i la cerca de sòls classificats per activitat 
econòmica no desenvolupats, però que no ha donat els fruits esperats.

Un cop identificat un sòl amb les característiques adequades, els terminis per a la 
seva transformació en sòl urbà, els informes necessaris de totes les entitats i sectors 
sectorials, els calendaris d’aprovació inicial, provisional i definitiva, així com els 
processos de participació pública, poden comportar un procediment llarg i dificultar 
l’adequació a les necessitats d’un projecte empresarial que competeix globalment; 
però treballem en diverses vies per a donar resposta a aquestes necessitats, buscant 
la col·laboració amb altres administracions per tal d’impulsar els polígons d’activitat 
econòmica, i l’ampliació i instal·lació d’activitat industrial.

En relació amb el punt d) de la Moció, d’acord amb el Pla de Govern de la XIV 
Legislatura, el Govern treballa per un país just, verd, competitiu i connectat, equili-
brat territorialment, on les oportunitats es generin independentment d’on la ciutada-
nia visqui o emprengui una petita o gran empresa. Amb aquest objectiu, treballem 
estratègicament en diferents projectes que evitin les desigualtats en entorns urbans i 
el despoblament de determinats àmbits del país. Concretament, pel que fa al foment 
de l’activitat emprenedora i empresarial, el Govern està impulsant diversos progra-
mes i activitats arreu de Catalunya, uns de nous, i d’altres repensats d’acord amb els 
bons resultats obtinguts en edicions anteriors.

En aquest sentit, en la darrera edició (2019-2020), 113 entitats de la Xarxa Em-
prèn van atendre 32.621 persones amb interès emprenedor. D’aquestes, 15.491 van 
rebre un servei d’assessorament per a la creació d’un empresa i es van crear 4.821 
noves empreses, i 1.358 empreses van rebre el servei de seguiment per a la consoli-
dació. En concret, a Lleida 12 entitats van atendre 2.388 persones i van assessorar 
1.274 emprenedors que van crear 219 noves empreses. 48 empreses van rebre el ser-
vei de seguiment per a la consolidació.

El dia 29 de març de 2022 el Govern va aprovar destinar més de 6 milions d’eu-
ros a programes per fomentar l’emprenedoria i la promoció de la cultura empresa-
rial. En concret, 1.125.000 euros es destinaran al Programa Primer, de foment de 
l’emprenedoria territorial especialitzada, i 4.900.000 euros al Programa Emprèn 
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Cat, per a l’acompanyament de les persones en el seu procés emprenedor i l’activació 
de nous recursos i serveis estratègics per enfortir l’ecosistema emprenedor, així com 
per promoure i per impulsar l’activitat i la cultura emprenedora. Ambdós programes 
han estat dissenyats amb clau d’impacte territorial de l’emprenedoria arreu del país. 
Per assolir aquest repte es compta amb la Xarxa Emprèn, xarxa público-privada for-
mada per les entitats que participen en l’execució dels programes esmentats i que es 
vol consolidar i ampliar mitjançant un nou marc jurídic que faciliti generar un eco-
sistema d’emprenedoria connectat, cooperador i amb l’objectiu comú de potenciar i 
fer créixer l’ecosistema d’empreses de Catalunya i consolidar-lo com un referent tant 
d’empreses emergents que introdueixen nous models de negoci o cerquen solucions 
a reptes i problemes més complexos com, també, de les empreses de caràcter més 
tradicional però que s’han d’adaptar a la innovació i els reptes tecnològics actuals.

Igualment, enguany s’oferirà una nova oferta de recursos i especialització en 
l’àmbit de l’emprenedoria adreçada al personal tècnic de la Xarxa Emprèn en l’edi-
ció del 2021 de la qual hi van participar 146 persones. També continuarà la seva 
activitat el Grup de Treball Dona i Empresa que promou la igualtat en l’àmbit de 
consolidació i creixement de les empreses constituïdes per dones a Catalunya. En 
el grup hi són representades les entitats públiques i privades de la Xarxa Emprèn, 
patronals, sindicats i entitats destacades de l’àmbit dona i l’empresa de Catalunya i 
departaments i entitats dependents de la Generalitat de Catalunya. Hi participen 27 
persones membres d’aquestes entitats. A la pàgina web següent:

https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/empresa-emprenedoria/em-
prenedoria/ es pot consultar la resta d’accions que s’impulsen en l’àmbit de l’empre-
nedoria i que es posen a l’abast de tota la ciutadania.

Amb tot el que ha estat exposat, queda palès que es duen a terme un conjunt de 
programes d’accions de formació i comunicació que prestigien l’activitat emprene-
dora i empresarial entre la societat catalana, inclosa també la de les comarques de 
Lleida.

En relació amb el que estableix el punt e), el Departament d’Economia i Hisen-
da ha elaborat un estudi en el qual es fa una anàlisi de la fiscalitat comparada entre 
Catalunya i l’Aragó en matèria de tributs propis. Aquest estudi està disponible a la 
pàgina web i s’hi pot accedir per mitjà de l’enllaç següent:

https://economia.gencat.cat/web/.content/70_tributs/arxius/2022/Informe-pro-
pis-Arago-Cat.pdf

Seguint amb els altres punts inclosos a la Moció, i concretament en relació amb 
el punt f), informem que el Govern considera prioritari el desplegament de la xar-
xa de fibra òptica per tot Catalunya, ja que es tracta d’una mesura determinant per 
a la competitivitat de les empreses i dels professionals d’arreu del país. Estar con-
nectats digitalment és una de les grans polítiques socials, i també econòmiques, del 
segle XXI.

El desplegament de fibra òptica implica una nova revolució industrial, que ha de 
multiplicar la productivitat dels sectors productius. Aquesta nova revolució indus-
trial va vinculada a l’arribada de la Fibra Òptica a moltes empreses d’arreu de Cata-
lunya, que poden exportar, generar riquesa i captar talent.

A les comarques de Lleida es preveu que a finals de 2023 tots els polígons indus-
trials disposin de connectivitat. En els propers mesos està previst connectar fins a 
set polígons industrials i es troben en períodes de licitació o adjudicació d’obres per 
arribar a una vintena de polígons més.

En relació amb el punt g), el desplegament de la Llei 18/2020, de Facilitació Eco-
nòmica, requereix un model de serveis digitals més àgil i eficient que garanteixi la 
interacció i interconnexió entre les administracions públiques catalanes. El Decret 
131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de Facilitació Econòmica, preveu 
en el seu Títol II el model de relació dels titulars de les activitats econòmiques amb 
les administracions públiques: la Finestreta Única Empresarial (FUE). En concret, 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fempresa.gencat.cat%2Fca%2Ftreb_ambits_actuacio%2Fempresa-emprenedoria%2Femprenedoria%2F&data=05%7C01%7Cdg.innovacio_emprenedoria.empresa%40gencat.cat%7Ca0ba5f9d15ff4030d92808da5f38368d%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637926992272513709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nf87mLUcUxYUW1j2We4bxBrY6yjJ2%2Bcm6IWRFARQPgo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fempresa.gencat.cat%2Fca%2Ftreb_ambits_actuacio%2Fempresa-emprenedoria%2Femprenedoria%2F&data=05%7C01%7Cdg.innovacio_emprenedoria.empresa%40gencat.cat%7Ca0ba5f9d15ff4030d92808da5f38368d%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637926992272513709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nf87mLUcUxYUW1j2We4bxBrY6yjJ2%2Bcm6IWRFARQPgo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feconomia.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2F70_tributs%2Farxius%2F2022%2FInforme-propis-Arago-Cat.pdf&data=05%7C01%7Chcorella%40gencat.cat%7C63d2053b14a344ab243108da63e79932%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637932143597839402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vkrb7abU0cDA9pbg%2B1i8Jsg8aJW69kqSWp689yQN0oE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feconomia.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2F70_tributs%2Farxius%2F2022%2FInforme-propis-Arago-Cat.pdf&data=05%7C01%7Chcorella%40gencat.cat%7C63d2053b14a344ab243108da63e79932%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637932143597839402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vkrb7abU0cDA9pbg%2B1i8Jsg8aJW69kqSWp689yQN0oE%3D&reserved=0
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desplega les seves eines tecnològiques i instruments, així com el model de relació 
entre l’emprenedor o persona titular de l’activitat econòmica i l’Administració, que 
permet la simplificació i facilitació en la tramitació a la qual insta el Parlament en 
aquesta moció.

La Direcció General d’Administració Digital i Organització (DGADO) impulsa 
les accions organitzatives i de desplegament funcional que són necessàries per im-
plementar les actuacions que es preveuen en aquest desplegament, quan sigui neces-
sari l’ús dels serveis i les solucions tecnològiques corporatives. Entre les actuacions 
més rellevants, la DGADO ha impulsat:

– El desplegament i la implementació dels evolutius tecnològics dels serveis di-
gitals necessaris per a l’adaptació dels serveis de tramitació unificada previstos a la 
Llei.

– L’ampliació de les dades i documents interoperables disponibles per a fer més 
eficient la tramitació i fer possible l’intercanvi d’informació entre les administra-
cions públiques del sector públic de Catalunya i de la resta d’administracions.

– L’impuls i la coordinació de la implementació de serveis proactius i personalit-
zats, amb les millores que es requereixin per a la prestació d’aquests serveis.

– L’impuls i coordinació del desplegament de millores en la plataforma EACAT 
(Extranet de les Administracions Públiques Catalanes) per a la millora de la interco-
municació en els tràmits i processos entre les administracions públiques catalanes.

Així mateix, la DGADO, com a òrgan competent en la transformació digital, 
realitza les funcions de definició i el desplegament de simplificació, agilitat i millo-
ra de processos i el lideratge de les polítiques i del model del govern de les dades a 
l’Administració de la Generalitat i coordina, amb la resta de departaments, la im-
plementació de les actuacions.

Per últim, cal destacar el rol rellevant de la DGADO, per garantir la implementa-
ció transversal dels canvis organitzatius que són necessaris en aquest desplegament 
en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, en col·laboració i coordinació amb 
la resta d’òrgans competents, fet que permet que la transformació digital de l’activi-
tat econòmica s’adeqüi al model català d’administració digital de la Generalitat de 
Catalunya.

S’informa que, en referència al que estableix el punt h), el conseller d’Empresa i 
Treball va acordar amb la Cambra de Comerç de Lleida, a principis del mes de juny, 
entre d’altres accions, constituir una taula de coordinació entre les administracions 
i agents econòmics i socials per analitzar les necessitats detectades, cercar les solu-
cions i fer els seguiments corresponents.

A més, pel que fa a les universitats i centres de recerca, aquest punt pivotarà so-
bre les Regions del coneixement i les oficines tècniques que es crearan per tal de 
facilitar i garantir la col·laboració entre els agents de la quàdruple hèlix, en el cas 
de Lleida, la Universitat de Lleida més els centres de recerca i tecnològics, junta-
ment amb les empreses, l’Administració pública i la societat civil, definint de forma 
conjunta els reptes territorials i desenvolupant projectes estratègics que hi donin 
resposta.

En referència al punt i), tal i com ja s’ha explicat, el dia 7 de juliol es va publicar 
el Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l’activi-
tat econòmica, en desplegament de la Llei 8/2020, de 28 de desembre i, de la matei-
xa manera que la Llei, és d’aplicació a totes les administracions públiques catalanes. 
El decret va entrar en vigor el passat 27 de juliol.

L’article 1 del Decret disposa que el seu objecte és «desplegar les previsions de la 
Llei 18/2020, de 28 de desembre, per a fer efectiva la transformació digital que faci 
possible la prestació de serveis a les persones emprenedores i a les persones titulars 
de les activitats econòmiques, en concordança amb el model català d’administració 
digital, el desplegament dels projectes estratègics, l’actualització del funcionament 
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i l’organització de l’Oficina de Gestió Empresarial (en endavant OGE) com a òrgan 
que impulsa la Finestreta Única Empresarial (en endavant FUE)».

De forma més concreta, dins del marc d’implementació de l’Administració di-
gital per a facilitar la simplificació normativa i incrementar l’eficàcia i l’eficiència 
de les administracions, la Direcció General d’Administració Digital i organització 
(DGADO) va iniciar l’any 2017 la implantació del sistema corporatiu de formularis 
web de tramitació, en substitució dels antics formularis pdf, que presentaven limita-
cions d’usabilitat, quan es realitzen des de dispositius mòbil, tauletes o des d’un or-
dinador que disposi d’un sistema operatiu de programari lliure com ara els sistemes 
Linux. En el marc d’aquest desplegament, tots els Departaments han rebut formació 
per anar adaptant els seus formularis al nou sistema. Per donar impuls a aquesta ac-
tuació, un dels projectes finançats amb els fons europeus Next Generation propor-
cionarà el suport necessari per transformar el 60% de formularis a finals de 2023, i 
la seva totalitat a mitjans de 2026. Aquesta actuació permetrà l’accessibilitat de les 
persones interessades a tots els tràmits administratius disponibles a la Seu electrò-
nica de l’Administració de la Generalitat amb qualsevol sistema operatiu de què dis-
posin, és a dir, amb independència de si el sistema operatiu és compatible o no amb 
l’Acrobat Reader. Això tindrà repercussió, no només en l’àmbit de millorar l’acces-
sibilitat i eficiència en la prestació dels serveis públics, sinó que també suposarà un 
increment en la seva eficàcia perquè la configuració dels formularis en format web 
permet que les dades dels formularis siguin preomplertes, facilitant al màxim a l’in-
teressat les tasques de tramitació.

Un altre dels projectes Next Generation permetrà evolucionar l’eina de configu-
ració dels formularis i afegir-los noves funcionalitats durant l’any 2023. Entre les 
funcionalitats ja implantades cal destacar l’assistent de tramitació GencatBot, que 
ajuda mitjançant una conversa els ciutadans que experimentin dificultats tècniques 
durant la tramitació.

S’ha iniciat també la prestació de serveis digitals proactius i personalitzats, per 
mitjà d’un pilot en la convocatòria de beques universitàries de 2021. Les funciona-
litats de proactivitat es completaran durant el 2023, i s’aniran estenent cap a nous 
casos d’ús en els quals l’Administració proposi a cada persona els serveis que li pu-
guin interessar tenint en compte les dades disponibles, usades amb el consentiment 
de la persona interessada.

Aquesta transformació dels serveis no es basa només en tecnologia, sinó tam-
bé en metodologia. En aquest sentit, s’ha adaptat per part de l’Administració de la 
Generalitat la metodologia de disseny de serveis, coneguda com a «pensament de 
disseny» (design thinking) i s’ha transferit als departaments, mitjançant vuit projec-
tes pilot. Aquesta metodologia s’aplicarà en el redisseny dels principals tràmits de 
l’Administració de la Generalitat durant el període 2023-2026, que afectarà al 95% 
de les sol·licituds que efectuï digitalment la ciutadania.

Així mateix, s’ha posat en funcionament una nova eina digital corporativa, un 
tramitador que permet gestionar diferents famílies de procediments administratius 
i permet la instrucció digital automatitzada de l’expedient i la comunicació amb les 
persones interessades per mitjans digitals, tot millorant l’eficiència i la sistematit-
zació en l’ordenació de l’expedient i automatitzant les tasques rutinàries. Aquesta 
automatització permet una reducció dels terminis de tramitació i facilitarà que els 
empleats públics dediquin més esforç als expedients que requereixin una atenció 
més personalitzada. La generalització de l’ús d’aquest tramitador s’impulsarà durant 
el període 2022-2026.

En l’anàlisi del grau de compliment del punt j) és d’aplicació el mateix que s’ha 
exposat en el punt b) de la Moció sobre la Llei de Territori.

En aquest sentit, cal esmentar també que l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels 
municipis rurals classifica el municipi rural en general i el municipi rural d’especial 
protecció, a través d’un barem d’índex que conté els conceptes demogràfics, urbanís-
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tics, econòmics, socials, geogràfics i de proximitat als serveis bàsics i a les infraes-
tructures. La finalitat de la llista de municipis d’especial protecció és atorgar-los una 
discriminació positiva a totes les lleis lligades a la de l’Estatut del municipi rural: 
Llei de Territori, Llei de Finances Locals i Llei de Governs Locals.

I finalment, per a retre comptes del compliment del punt k), s’informa que en 
la reunió que va tenir lloc el dia 3 de juny, el conseller d’Empresa i Treball amb el 
president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó Albareda, i a la qual ja 
s’ha fet esment en tractar el compliment del punt h), es va acordar treballar conjun-
tament per donar resposta a les necessitats de les empreses de la demarcació.

Una de les mesures que es posarà en marxa, a més de la creació d’una taula de 
coordinació com ja s’ha explicat, serà un nou servei d’acompanyament personalitzat 
a l’empresa que té per objectiu promoure el creixement del teixit empresarial i evi-
tar les deslocalitzacions. Inicialment, s’oferirà el servei a un total de 250 empreses, 
identificant tant les seves necessitats com les barreres que tenen per créixer i conso-
lidar-se per tal de mantenir-les en el territori.

Així, el Govern també treballa per apropar noves inversions tractores al territo-
ri. En els darrers anys i a través d’ACCIÓ, s’han materialitzat 6 projectes d’inversió 
estrangera a les comarques de Lleida; concretament en els sectors de l’alimentació 
i el gourmet, les infraestructures i la construcció, la indústria farmacèutica i l’agri-
cultura.

Barcelona, 13 de setembre de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Control del compliment de la Moció 94/XIV, sobre el compliment 
de l’acord de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-
Generalitat amb relació a l’execució de la sentència del Tribunal 
Suprem relativa a la disposició addicional tercera de l’Estatut pel que 
fa al 2008
390-00094/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 72225 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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 94/XIV, sobre el compliment de 
l’acord de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat amb re-
lació a l’execució de la sentència del Tribunal Suprem relativa a la disposició addi-
cional tercera de l’Estatut pel que fa al 2008 (tram. 390-00094/13), com a responsa-
ble 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 
Catalunya, i d’acord amb la informació elaborada per diversos departaments, us in-
formo del següent:

La Sentència del Tribunal Suprem 1668/2017, de 2 de novembre de 2017 va de-
clarar la força vinculant de l’acord adoptat e l’19 de juliol del 2011 per la Comissió 
Bilateral Generalitat-Estat –òrgan permanent de cooperació entre el Govern de la 
Generalitat i el Govern de l’Estat– segons el qual es xifrava en 759 milions d’euros 
el dèficit inversor en infraestructures a Catalunya corresponent al període 2008, 
d’acord amb allò que preveu la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya.
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Posteriorment, el 25 de setembre de 2018, la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i 
Fiscals Estat-Generalitat –òrgan bilateral de relació entre l’Administració de l’Estat i 
la Generalitat en l’àmbit del finançament autonòmic– va acordar que la compensació 
d’aquest dèficit inversor es faria mitjançant la inclusió dels corresponents crèdits per a 
inversions a Catalunya en els Projectes de llei de pressupostos generals de l’Estat dels 
exercicis 2019-2022. De fet, la metodologia d’implementació de la disposició addi-
cional tercera establia que si en qualsevol exercici, durant el període d’aplicació de la 
disposició addicional tercera, l’Estat no destinava unes inversions en infraestructures 
a Catalunya equivalents a la participació relativa del PIB de Catalunya amb relació 
al PIB de l’Estat, es compensaria la Generalitat a través de transferències de capital. 
En aquesta metodologia es va acordar també que les inversions a computar per vali-
dar el compliment de la DA 3, serien les inversions en infraestructures econòmiques.

Tanmateix, durant els exercicis 2019 i 2020 no es van arribar a efectuar les com-
pensacions acordades atesa la situació de pròrroga pressupostària dels pressupostos 
generals de l’Estat.

En els pressupostos generals de l’Estat per al 2021 es va començar a donar com-
pliment a l’acord de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Gene-
ralitat de 25 de setembre de 2018 en preveure l’addició de 200 milions d’euros a 
l’import de crèdits per a inversions a Catalunya en compliment de la sentència del 
Tribunal Suprem referida i que van ser efectivament abonats. En els pressupostos 
generals de l’Estat per al 2022 es van incloure 200 milions d’euros addicionals a 
l’import de crèdits per a inversions a Catalunya amb la mateixa finalitat.

Finalment, el 2 de març del 2022, la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fis-
cals Estat-Generalitat va acordar la inclusió de 200 milions d’euros en concepte de 
transferències de capital a favor de la Generalitat de Catalunya en el Projecte de llei 
de pressupostos generals de l’Estat per al 2023 i de 159 milions d’euros pel mateix 
concepte en el Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2024, amb 
la qual cosa es donaria compliment a l’acord de la Comissió Mixta d’Afers Econò-
mics i Fiscals de 25 de setembre de 2018 i se saldaria íntegrament el deute de 759 
milions d’euros pel dèficit inversor en infraestructures a Catalunya del període 2008.

En definitiva, assolit l’acord sobre la inclusió dels 200 milions d’euros i dels 159 
milions d’euros en els Projectes de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 
2023 i 2024 respectivament, actualment no existeixen reclamacions pendents en 
relació amb el dèficit inversor del període 2008. Tot això sens perjudici de vetllar 
per l’efectiva inclusió en els Projectes de llei de pressupostos generals de l’Estat del 
2023 i 2024 de les quanties acordades i per l’abonament íntegre del deute. En cas 
d’un eventual incompliment s’efectuarien les reclamacions corresponents.

En el quadre següent es mostren els imports previstos i efectivament liquidats 
dels ingressos del deute de la disposició addicional tercera del 2008. Com es mostra 
al quadre, la Generalitat va ingressar 200 milions d’euros l’any 2021 i la resta ho 
farà en els 3 anys següents:

Ingressos liquidació DA 2008 (759 M€)
M€

Pressupost inicial Drets liquidats

2012 219 0
2013 219 0
2014 0 0
2015 759 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 0
2020 200 0
2021 200 0
2022 200 200
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A continuació es mostra un altre quadre amb l’execució de les inversions d’in-
fraestructures econòmiques els anys 2019-2021, així com les previsions dels pressu-
postos 2022, on es pot veure que la suma de les inversions executades durant 2019-
2021 sumen un total de 1.092 milions d’euros, de les quals 828 milions corresponen 
a transport. I s’adjunta un annex en Excel amb el detall per projectes d’inversió.

Evolució de les inversions en infraestructures econòmiques (imports en milers €)

Matèria Exec. 2019 Exec. 2020 Exec. 2021 
(prov Pressupost 

2022)

51 Cicle de l’aigua 13.767 35.034 58.836 77.615
52 Transport 198.286 266.203 363.338 623.623
53 Societat de la informació i el coneixement i telec. 1.507 10.617 3.022 197.350
55 Actuacions ambientals 5.436 6.574 13.837 42.524
56 Infraestructures agràries i rurals 18.594 23.259 22.510 54.089
57 Recerca, desenvolupament i innovació 7.209 9.765 6.956 13.141
58 Altres actuacions de caràcter econòmic 121 149 147 745
61 Agricultura, ramaderia i pesca 453 70 107 35
62 Indústria 0 0 58 0
63 Energia i mines 0 35 0 0
64 Comerç 920 773 67 71.230
65 Turisme 3.193 2.291 2.354 9.879
67 Crèdit oficial i sector financer 5.840 6.485 3.371 900
Total 255.325 361.256 475.155 1.091.132

Barcelona, 9 de setembre de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

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

Control del compliment de la Moció 97/XIV, sobre l’impacte econòmic 
de la guerra a Ucraïna
390-00097/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 72378 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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 retre comptes del compliment de la Moció 97/XIV, sobre l’impac-
te econòmic de la guerra a Ucraïna (tram. 390-00097/13), 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 compliment dels punts a), b, c), d), h, i), j), us informem que el 
Govern de la Generalitat, en la majoria dels casos a través de la Direcció General 
d’Energia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, però 
també a través d’altres canals, ha traslladat al Govern de l’Estat espanyol, en diver-
ses ocasions i en els marcs de relació existents, les reclamacions que formen part 
de la Moció 97/XIV, del Parlament de Catalunya, sobre l’impacte econòmic de la 
guerra a Ucraïna.

En aquest sentit, per exemple, el Govern de la Generalitat ha defensat en diverses 
ocasions davant del Govern de l’Estat la proposta de retirar el gas natural del siste-
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ma marginalista. Així, des de l’inici de la reforma reguladora del sistema elèctric 
de l’any 2012, es va presentar en nombroses ocasions una proposta de reforma del 
mercat elèctric que consta, fonamentalment, d’un nou model de mercat de produc-
ció basat en un mercat a termini majoritari on operaria la generació més altament 
estratègica, tant en el present com en el futur, a mig i a llarg termini, l’anomena-
da generació hipocarbònica (centrals nuclears, d’energies renovables exceptuant les 
grans centrals hidràuliques i de cogeneració d’alta eficiència –les centrals tèrmiques 
convencionals amb major rendiment energètic-), juntament amb un mercat spot de 
tipus marginalista molt més reduït, on entrarien en competència la resta de tecnolo-
gies de generació d’energia elèctrica, incloent-hi els cicles combinats de gas natural.

Així mateix, pel que fa a l’escalat de preus de l’electricitat, en el marc del procés 
d’informació pública de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, el Go-
vern de la Generalitat va proposar que es portessin a terme unes anàlisis per quanti-
ficar quin hauria de ser el mínim vital energètic a aplicar als consums dels habitat-
ges principals, per a la seva posterior implantació, considerant que aquest consum 
mínim vital d’energia s’hauria d’assegurar també en cas d’impagament.

Igualment, per exemple, en relació amb els peatges elèctrics, durant els proces-
sos de consulta pública de les normes que afecten l’estructura de peatges elèctrics, 
en diverses ocasions des de l’any 2015, el Govern de la Generalitat ha reclamat a 
l’Estat espanyol la necessitat d’unificar els diferents peatges de mitja tensió en un de 
sol (1kV - 72,5kV). És a dir, integrar els antics peatges 6.1A i 6.2. Com a alterna-
tiva, per garantir un preu equitatiu de l’electricitat per a tota la indústria, també es 
va proposar integrar en el peatge 6.2 als consumidors connectats a xarxes de mitja 
tensió entre 25 kV i 30 kV, ja que un valor frontera de 25 kV és tècnicament més 
raonable que els 30 kV.

Per altra banda, atenent concretament al que estableixen els punts e), f) i g) de 
la moció, cal tenir present que el dia 5 d’abril de 2022, el conseller d’Economia i 
Hisenda va enviar una carta a la ministra d’Hisenda i Funció Pública per demanar 
formalment al govern d’Espanya la dotació d’uns fons extraordinaris per a les co-
munitats autònomes a fi d’atendre les necessitats sobrevingudes derivades de l’im-
pacte de la guerra de la Federació Russa amb Ucraïna. Així mateix, es va demanar 
l’augment de la taxa de referència del dèficit del 0,6% del producte interior brut a 
l’1%, i la revisió del Fons de Suficiència Global per incloure-hi la compensació de la 
reducció del tipus de l’impost especial sobre l’electricitat.

Per tant i en conclusió, tot i que en reiterades ocasions i en els diversos marcs de 
relació, el Govern de la Generalitat ha traslladat el seu posicionament respecte de 
la matèria objecte de la Moció 97/XIV, i també ha comunicat el posicionament del 
Parlament de Catalunya, recollit en els punts aprovats a la moció, el Govern té la 
intenció de seguir insistint en l’acompliment d’aquestes actuacions, d’acord amb la 
seva capacitat competencial.

Barcelona, 9 de setembre de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència
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Control del compliment de la Moció 99/XIV, sobre la incorporació 
dels joves al món agrari i el desplegament de la Llei 3/2019, dels 
espais agraris
390-00099/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 72956 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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 99/XIV, sobre la incorporació dels 
joves al món agrari i el desplegament de la Llei 3/2019, dels espais agraris (tram. 
390-00099/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat b), l’aplicació del registre de terres en desús i la publica-
ció dels diferents plans territorials són els instruments necessaris, tant en l’aspecte 
funcional com organitzatiu, per a impulsar l’activitat productiva dels sòls agraris, 
en la línia que estableix la Llei 3/2019. Fins a data d’avui s’han realitzat els tràmits 
de consulta pública prèvia i participació ciutadana del Projecte de Decret pel qual 
es regula el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús i 
s’estableix el procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús. 
Així mateix, s’ha sol·licitat la inclusió del Projecte de Decret a l’ordre del dia del 
Consell Tècnic del dia 6 de setembre de 2022, previ al tràmit d’informació pública 
i audiència.

Pel que fa a l’apartat c) i referent al primer punt, el Departament d’Acció Climà-
tica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), a través del portal Ruralcat, ja té oberta 
una Oficina Virtual anomenada «El Planter» on es pot trobar tota d’informació per 
a tots els joves que tenen intenció d’incorporar-se a l’activitat agrària a Catalunya, 
amb una atenció especial als qui no tenen experiència prèvia en el sector. El Plan-
ter posa en valor el sector primari amb vídeos i informació de joves que han decidit 
incorporar-se a l’activitat agrària. Aquesta informació publicada a El Planter s’ha 
publicitat i difós a través dels canals més utilitzats pel joves, com poder ser, per 
exemple, Instagram i Twitter.

Així mateix, el Govern de la Generalitat ha fet campanyes televisives posant en 
valor la producció agrària de Catalunya, on han sortit també diferents imatges dels 
vídeos de El Planter. També s’utilitzen els diversos canals corporatius de les xarxes 
socials i s’han publicat articles i entrevistes en mitjans escrits i la ràdio.

I, és clar, la intenció és seguir impulsant campanyes d’aquestes característiques 
per posar en valor el sector primari com a generador de riquesa, com a garant de 
l’alimentació de qualitat i en quantitat suficient al nostre país, i com a conservador 
del territori (lluita contra les plagues, prevenció d’incendis).

Del segon punt, des del Servei de Formació Agrària cada any es porta a terme la 
campanya de difusió i màrqueting de l’oferta de les activitats formatives del DACC, 
les quals que es porten a terme a les escoles agràries: es tracta de l’anomenat pla de 
màrqueting. Per a cada curs les escoles elaboren els seu propi pla de màrqueting en 
el marc del pla anual de formació, el qual s’envia per la seva aprovació a la Direcció 
General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia. Per tal de fer més 
difusió de l’oferta formativa, en els darrers anys el Servei de Formació Agrària i les 
escoles agràries han actualitzat les pàgines web i han creat comptes d’Instagram pro-
pis per cada escola. A més, des del Servei de Formació Agrària s’ha creat un compte 
Instagram genèric @escolesagraries amb més de 2500 seguidors en dos anys.

Aquest pla de màrqueting anual té en compte tots es agents territorials i socials 
ja que està dissenyat per les escoles agràries amb el suport d’una periodista profes-
sional especialitzada en màrqueting.
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Així mateix, cal afegir que l’any vinent es posarà en marxa un nou cicle forma-
tiu de grau superior a les escoles de Gandesa i Manresa, i una nova escola que han 
de donar resposta a totes les necessitats socials i territorials del sector agrari català.

Del tercer punt, actualment el Departament d’Educació participa i gestiona les 
beques convocades pel Ministerio de Educación i Formación Professional, mitjan-
çant la Resolució de 10 de març de 2022 de la Secretaria de Estado de Educació, 
a través de la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 
2022-2023, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris:

Aquestes beques van dirigides a l’alumnat que el curs 2022-2023 té previst cur-
sar ensenyaments postobligatoris o superiors no universitaris, com són els estudis de 
formació professional de grau mitjà i de grau superior, entre d’altres. Als articles 4 
a 14 de la citada Resolució es pot consultar el detall de les classes i quanties de les 
beques convocades. Concretament, les quanties de les beques de caràcter general 
seran les següents (art. 11):

– Quantia fixa lligada a la renta del sol·licitant: 1.700 €.
– Quantia fixa lligada a la residència del sol·licitant durant el curs: 1.600 €.
– Quantia fixa lligada a l’excel·lència acadèmica: entre 50 € i 125 € segons la se-

güent distribució: 

Nota mitja de l’estudiant Quantia en euros

Entre 8,00 i 8,49 punts 50 €
Entre 8,50 i 8,99 punts 75 €
Entre 9,00 i 9,49 punts 100 €
9,50 punts o més 125 €

– Beca bàsica: 300 €, en el cas dels becaris que cursen cicles formatius de grau 
bàsic serà de 350 €.

Cal recordar, però, que resta pendent que el Govern de l’Estat espanyol faci efec-
tiu el traspàs de la competència en la gestió del fons de les beques i ajudes a l’estudi 
al Govern de la Generalitat, segons va dictar el Tribunal Constitucional en la seva 
sentència de 2016, en la que va resoldre favorablement un recurs del Govern de la 
Generalitat contra el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel que s’estableix 
el règim de beques i ajudes a l’estudi personalitzades.

Del quart punt, i com s’ha apuntat al primer punt, ja hi ha habilitada a través 
del portal Ruralcat l’Oficina Virtual anomenada «El Planter» on es pot trobar tota 
d’informació per a tot els joves que decideix incorporar-se a l’activitat agrària a Ca-
talunya, amb una atenció especial als qui no tenen experiència prèvia en el sector. 
El Planter posa en valor el sector primari amb vídeos i informació de joves que han 
decidit incorporar-se a l’activitat agrària, amb voluntat d’oferir acompanyament tèc-
nic i humà als joves.

I en termes de suport econòmic explícit, les persones joves que decideixen incor-
porar-se al sector agrari ja disposen de l’ajut de primera instal·lació d’agricultor jove, 
que consisteix en una prima que va dels 22.000 € fins als 70.000 € para executar el 
seu pla d’empresa. Així mateix, també poden optar a un ajut directe complementari.

Pel que fa a l’accés a la terra, el registre de terres que s’estableix a la Llei dels 
Espais Agraris té l’objectiu de facilitar que les parcel·les que queden abandonades 
o en desús, ja sigui perquè s’han deixat de cultivar o bé perquè la persona que les 
cultiva deixa l’activitat i, per tant, estan en risc de quedar abandonades; es puguin 
posar en mans de les explotacions que les sol·licitin a través d’un a convocatòria 
amb concurrència competitiva, en la qual les persones joves hi tindran prioritat. 
D’aquesta manera es facilitarà l’accés a la terra a aquelles joves que s’incorporin de 
nou a l’activitat agrària i necessitin superfície per a la seva explotació, però també 
a aquelles altres persones que la necessitin per fer-la créixer amb l’objectiu de fer-la 
més competitiva.
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Referent a l’apartat d), les actuacions de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), en el 
marc del programa d’habitatges de lloguer assequible, s’adrecen als ciutadans per 
facilitar l’accés a habitatge en aquells entorns on el lliure mercat no proveeix l’habi-
tatge a preus assequibles.

Per una banda, a les zones rurals, els preus dels arrendaments es mantenen dins 
d’un marge objectivament assequible. Així doncs, es produeix una situació d’inade-
quació de l’oferta, i es dona peu a situacions específiques de demanda com pot ser la 
de col·lectius d’usuaris temporals o habitatges d’emancipació per a joves.

Per altra banda, els municipis amb mercats no tensats es caracteritzen per tro-
bar-se en dinàmiques demogràfiques de no creixement demogràfic a llarg termi-
ni, amb l’existència de parcs d’habitatges edificats vacants o inadequats. D’aquesta 
manera, el foment de l’habitatge en aquestes àrees implica desenvolupar polítiques 
d’habitatge que atenguin aquesta inadequació a partir de la capitalització del parc 
edificat existent des de diferents fronts com són, per exemple, els següents:

– Mobilització del parc buit
– Foment de rehabilitació
– Adquisició d’habitatges des del sector públic en el parc existent
– Promocions d’obra nova de petita escala (entre 25-35 unitats):
• Col·laboració públic-privat: dret de superfície per promotors privats, coopera-

tives i sector social.
• Promoció de l’Incasòl un cop contrastat la insuficiència de resultat de la resta 

de polítiques.
Actualment, la programació d’una promoció d’habitatges de lloguer assequible 

per part de l’Incasòl correspon expressament a àrees de demanda forta i acreditada, 
així com àrees urbanes preferents. La capacitat de promoció de l’Incasòl és limita-
da, tenint en compte els recursos disponibles. Per tant, es prioritzen aquells espais 
on el risc d’exclusió residencial per l’activitat del mercat residencial lliure afecta a 
capes més amplies de la ciutadania, al ser els preus més elevats.

Per tal d’assegurar la viabilitat econòmica d’una operació immobiliària en àrees 
de preus no tensats, cal accedir sense cost al solar i proveir pressupostàriament les 
subvencions necessàries. D’aquesta manera, es podrà garantir el retorn del finança-
ment a través d’ajuts al promotor i ajuts implícits als llogaters.

En aquests moments l’Incasòl està col·laborant en un projecte d’arrelament a les 
Garrigues Altes mitjançant el desenvolupament i execució del projecte «Equitat Ter-
ritorial - Les Garrigues Altes». El projecte s’està duent a terme conjuntament amb 
la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (VPD), i amb els ajuntaments de 
Bellaguarda, Bovera, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, el Soleràs, 
els Torms i el Cogul.

Aquest programa es basa en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
aprovat el 27 d’abril de 2020 pel Govern de l’Estat espanyol i e l’16 de juny de 2021 
i e l’13 de juliol de 2021, respectivament, per la Comissió Europea i el Consell de 
la Unió Europea.

A més, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MI-
TERD) va posar en marxa un procés de participació pública «Call For Interest» 
amb l’objectiu d’identificar i localitzar projectes que tinguin un impacte pel repte 
demogràfic i la lluita contra la despoblació en relació amb algun dels components 
que configuren el Pla. També té com a finalitat aconseguir projectes solvents, sos-
tenibles mediambientalment, i amb impacte en el territori per a la seva contribució 
a la vertebració territorial, orientats a municipis de menys de 5.000 habitants. En 
conseqüència, el projecte escollit a Catalunya s’ha anomenat «Equitat Territorial - 
Les Garrigues Altes», el qual afecta el subsistema d’assentaments de les Garrigues 
Altes, definit al Pla territorial parcial de les comarques de Ponent.



BOPC 401
10 d’octubre de 2022

4.50.02. Compliment de mocions 65 

En aquest sentit, el Marc General de Cooperació estableix que a Catalunya se li 
distribueixen, com a la resta de comunitats i ciutats autònomes, la quantitat fixa de 
578.947,37 € en relació amb el Projecte. Aquesta quantitat ha estat transferida per 
part del MITERD a VPD, en data 30 de desembre de 2021. La despesa ha d’estar 
compromesa el març de 2023.

Per dur a terme el Projecte s’estableixen dues línies de treball. D’una banda, la 
primera línia de treball comprèn totes aquelles feines que calen realitzar per tal de 
diagnosticar i analitzar les característiques del territori. D’altra banda, la segona 
consisteix a promoure actuacions amb l’objectiu d’aconseguir l’equitat territorial.

Així mateix, la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (DGO-
TU) i l’Incasòl han acordat que aquest Institut serà l’encarregat d’executar les obres 
vinculades a les actuacions previstes anteriorment. Així doncs, l’Incasòl està col·la-
borant amb la DGTOU en els sistemes de contractació, elaboració de projectes i es-
tabliment de criteris a l’espera de la signatura del Conveni de col·laboració entre les 
diferents parts.

Finalment, cal apuntar que actualment es porta a terme un programa de rehabili-
tació d’habitatges buits en entorns rurals, que té com a objectiu afavorir el repobla-
ment en entorns rurals i de muntanya de Catalunya. Aquest programa disposa d’una 
dotació econòmica de 5 M€; 3 dels quals són aportats per VPD i 2 per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, adscrita al Departament de Drets Socials.

Finalment, pel que fa a l’apartat e), des del DACC ja s’està definint, a través l’Agen-
da Rural de Catalunya, una estratègia per garantir l’equilibri territorial de Catalunya. 
I en el marc de l’Agenda Rural s’està acabant de definir una estratègia de relleu gene-
racional i emprenedoria agrària pel període 2023-2027, a través de la qual es recolliran 
totes les necessitats dels diferents perfils dels joves i la feminització de l’àmbit rural.

Paral·lelament i de manera complementària s’està definint el pla estratègic de la 
PAC 2023-2027, en el qual es preveu la priorització i un percentatge superior per a 
joves dones.

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

Control del compliment de la Moció 102/XIV, sobre les polítiques de 
mobilitat en el context de crisi
390-00102/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 72216 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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 102/XIV, sobre les polítiques 
de mobilitat en el context de crisi (tram. 390-00102/13), 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:

Pel que fa al punt a), en relació amb el teletreball a les empreses, informem que 
el Ple del Consell de Relacions Laborals va crear l’any 2020 el Grup de Treball a 
Distància i Teletreball amb la finalitat d’abordar transversalment tots els aspectes 
que comporta aquesta manera d’organitzar-se.
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Arran de la publicació del RDL 28/2020, de 22 de setembre, de treball distància 
i en el nou context plantejat, es va decidir que l’objectiu del Grup fos l’elaboració 
d’una Guia per a la implantació del treball a distància i teletreball a les empreses i 
de recomanacions.

Tal com s’ha manifestat en anteriors peticions parlamentàries, en aquests mo-
ments i per un acord subscrit per totes les parts que integren el Consell de Relacions 
Laborals, el Grup es troba aturat fins que no s’hagi tancat el nou Acord Interprofes-
sional de Catalunya (AIC). Es considera important disposar del nou AIC atès que 
també abordarà el teletreball i el treball a distància i assentarà les bases per a la tas-
ca posterior que desenvolupi aquest Grup.

Pel que fa al personal funcionari i laboral al servei de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels seus organismes autònoms, el Decret 77/2020, de 4 d’agost, pel qual 
es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes au-
tònoms va introduir la modalitat de teletreball com a mesura de flexibilitat laboral 
interna i com a instrument per reforçar l’orientació del treball als resultats, per supe-
rar la cultura de la presencialitat i fomentar la confiança, la iniciativa i l’autonomia 
dels servidors públics, així com per fomentar la captació i retenció del talent a l’or-
ganització. Per altra banda, es va valorar positivament aquesta tipologia de prestació 
de serveis, tenint en compte que contribueix clarament als objectius en matèria de 
canvi climàtic i qualitat de l’aire, en tant que facilita un model de mobilitat sosteni-
ble amb una clara reducció del nombre de desplaçaments, dels costos afegits i del 
consum energètic, i evita l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i d’altres con-
taminats com les partícules i, alhora, redueix el nivell de soroll dels nostres pobles 
i ciutats, tal i com es recull en l’exposició de motius del Decret.

En concret, i sens perjudici de l’exclusió de l’àmbit d’aplicació de determinats col-
lectius, en atenció a les funcions que realitzen (personal docent, personal estatutari 
dels serveis de salut, personal dels cossos de Mossos d’Esquadra, Bombers i Agents 
Rurals, personal que ocupa llocs de treball en centres penitenciaris i de justícia ju-
venil, i personal amb funcions de protecció de la salut pública en escorxadors, sales 
de d’especejament i sales de tractament de caça) i altres casos en què el lloc pugui 
no ser susceptible de ser exercit en la modalitat de teletreball, el règim general del 
teletreball consisteix en la possibilitat d’autoritzar la prestació de serveis en la mo-
dalitat de teletreball per un màxim de 2 jornades diàries, les quals no es poden frac-
cionar entre les modalitats de servei presencial i de teletreball, evitant així un major 
nombre de desplaçaments als respectius centres de treball. Així mateix, i en aquest 
mateixa línia d’evitar desplaçaments innecessaris i reduir aquest nombre de despla-
çaments, el Decret estableix com a mesura excepcional la possibilitat d’autoritzar 
ocasionalment la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per completar la 
jornada, quan per raó d’un servei fora del centre de treball habitual el desplaçament 
resulti ineficient.

Finalment, cal dir que les previsions d’aquest Decret s’apliquen als consorcis, 
fundacions i entitats de dret públic de la Generalitat de Catalunya quan així ho acor-
din els seus òrgans de govern, amb la negociació col·lectiva prèvia corresponent, 
per la qual cosa es pot considerar un marc de referència pel que respecta al sector 
públic.

Pel que fa al que estableix el punt b) de la Moció, la Direcció General de Quali-
tat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, ha promogut l’ampliació de les zones de baixes emissions als munici-
pis de més de 20.000 habitants, incorporant els compromisos de la majoria d’aquests 
ajuntaments a l’Acord de la 3a Cimera de la Qualitat de l’Aire. Per tal de facilitar-ne 
l’adopció s’està donant suport tècnic i jurídic als ajuntaments i s’ha obert una convo-
catòria de subvencions per al disseny i la implantació de zones de baixes emissions, 
dotada amb 6 M€ provinents del Fons Climàtic.
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En relació amb les inversions a què fa referència el punt c) de la Moció, l’impuls 
d’aquestes inversions respon a la voluntat del Govern de configurar la mobilitat fu-
tura del país tenint en compte nous centres d’activitat que necessitaran de la confi-
guració de transports amb una visió diferent de la visió tradicional que considera, 
principalment, la radialitat vers la gran regió metropolitana.

Pel que fa al tramvia al Camp de Tarragona, l’any 2019 es va impulsar la licitació 
de la redacció de l’estudi informatiu. En aquests moments, pel que fa a la Fase I, l’es-
tudi informatiu està redactat i en tràmit d’aprovació definitiva i el projecte construc-
tiu està en licitació. Pel que fa a la Fase II: l’estudi informatiu està en redacció.

En aquest sentit, el tren-tramvia ha de garantir el manteniment d’un sistema de 
transport públic col·lectiu integrat urbanísticament al corredor ferroviari alliberat 
entre Cambrils, Salou i Port Aventura per la posada en funcionament del nou traçat 
del Corredor Mediterrani entre Vandellós i Tarragona.

Al mateix temps, en el marc de l’actuació fora de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, FGC està treballant en altres projectes com:

– Integració urbana i ampliació de la línia Llobregat-Anoia de FGC entre les 
estacions de Manresa-Alta i Manresa-Baixador. L’estudi informatiu, ja redactat, es 
troba en fase d’incorporació de les al·legacions rebudes durant la informació pública.

– Perllongament de la línia Llobregat-Anoia de FGC entre Manresa-Alta i el 
Parc de l’Agulla. Es troba en licitació la redacció de l’estudi informatiu i el projecte 
constructiu.

– Supressió del pas a nivell núm. 8, integració urbana i ampliació de l’estació 
d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia de FGC. L’estudi informatiu, ja redactat, ha 
sortit a informació pública a l’espera, si s’escau, de propostes i al·legacions.

Per al retiment de comptes del punt d), informem que el Departament de la Vi-
cepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ja preveu treballar en el disseny i 
en la planificació de la nova oferta de serveis de transport interurbà de viatgers per 
carretera, tenint en compte que la major part de les concessions actualment vigents 
finalitzen el seu termini concessional l’any 2028.

A partir d’un sistema tarifari integrat en el conjunt del territori de Catalunya, el 
nou mapa de serveis planteja una oferta ajustada en tot el territori que afavoreixi la 
intermodalitat i que doni una solució adequada a totes les necessitats, amb la inclu-
sió de serveis flexibles a la demanda a les zones de baixa densitat i de forma inte-
grada amb la resta de serveis. Tot això, garantint el millor servei possible al conjunt 
de la ciutadania.

En els pròxims anys, es preveu treballar en aquesta línia per a garantir una tran-
sició correcta entre l’actual i el futur model de prestació de serveis de transport pú-
blic. Així mateix, i en aquest termini, se seguirà impulsant les mesures de millora 
de l’oferta de servei que siguin necessàries.

Finalment, en relació amb el punt f) de la Moció, s’informa que els articles 7 
i 10 del Reial decret 266/2021, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la concessió direc-
ta d’ajuts a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l’exe-
cució de programes d’incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el 
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu (PRTR), pre-
veuen l’ampliació dels fons assignats, condicionats en tot cas al compliment de les 
obligacions previstes per al beneficiari i amb l’emissió prèvia de l’informe d’exe-
cució dels fons. En data 21 de març de 2022, l’Institut Català de l’Energia (Icaen) 
va realitzar una sol·licitud d’ampliació de pressupost del Programa MOVES III per 
valor de 65.587.765,00 €. D’aquests, 63.948.070,88 € són per a la concessió d’ajuts, i 
1.639.694,12 € per a possibles costos indirectes de gestió.

Per tant, el pressupost de la convocatòria, amb l’ampliació, quedaria repartit de 
la manera següent:

– Actuació 1: 62.698.070,88 euros.
– Actuació 2: 62.698.070,88 euros.
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En data 1 d’abril de 2022 el Consell d’Administració de l’IDAE, a la sessió núm. 
326, va acordar ampliar el pressupost del Programa MOVES III segons la sol·licitud 
rebuda per part de l’Icaen. Un cop l’ICAEN rebi aquesta transferència econòmica, 
publicarà una modificació de la Resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per 
la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2021, per a la concessió de subvencions 
del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) indicant 
aquest augment de pressupost disponible.

Barcelona, 9 de setembre de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Control del compliment de la Moció 110/XIV, sobre l’Agenda rural de 
Catalunya
390-00110/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 72957 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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 110/XIV, sobre l’Agenda rural de 
Catalunya (tram. 390-00110/13), us informo del següent:

Pel que fa al primer punt, el Govern va aprovar el dia 24 de maig de 2022 l’Agen-
da Rural de Catalunya, un document que identifica les necessitats i reptes dels ter-
ritoris rurals de Catalunya amb l’objectiu de garantir les condicions de vida de les 
persones que hi viuen i hi treballen, i d’impulsar-ne el desenvolupament socioeco-
nòmic. Aquesta és l’acció prèvia al desplegament del document, amb la concreció de 
les accions que s’han de portar a terme per generar una visió positiva de la ruralitat.

En relació amb l’apartat a) i amb el contingut dels set punts que el composen, 
s’informa que l’Agenda Rural de Catalunya contempla el desplegament de la majo-
ria de les accions que han de fer possible l’assoliment dels objectius de la Moció en 
qüestió. No obstant això, cal posar de manifest que actualment el Govern, i a través 
de les competències assignades a cada departament, ja està impulsant diverses ac-
tuacions, projectes i polítiques públiques amb l’objectiu d’assolir l’equilibri i la sos-
tenibilitat territorial, el desenvolupament socioeconòmic, territorial i ambiental i de 
millorar els serveis en el món rural. En aquest sentit, a continuació es posen alguns 
exemples d’aquesta acció de Govern per a cadascuna de les actuacions a les quals 
insta el text de la Moció.

En relació amb la primera actuació de l’apartat a) del primer punt, la Llei 12/2007, 
d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix el marc de coordinació, cooperació i 
col·laboració entre el Govern i els ens locals per permetre una gestió dels serveis so-
cials que respongui a criteris de coresponsabilitat, transparència, equitat territorial 
i optimització dels serveis adreçats a les persones, permetent dotar d’estabilitat fi-
nancera als ens locals. Això es tradueix en un conveni de col·laboració amb els ens 
locals o contracte programa (CP). Mitjançant el contracte programa, el Departament 
de Drets Socials (DSO) finança, en línies generals, el 66% del cost dels i de les pro-
fessionals dels equips bàsics de serveis socials i els programes que es desenvolupen, 
que són la porta d’entrada i el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la 
garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. Els ens locals 
hi aporten l’altre 34%, si bé hi ha serveis que el Govern de la Generalitat finança 
al 100%, com per exemple els equips d’atenció a la infància i a l’adolescència o la 
supervisió de les instal·lacions juvenils.
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El darrer CP va ser entre els anys 2016 i 2019 i va estar prorrogat durant dos 
anys. Amb el CP actual es dona un pas important en el desplegament del Pla Es-
tratègic de Serveis Socials 2021-2024, en la planificació i en l’avaluació estratègica 
dels serveis socials. Així, el Departament de DSO dotarà 111 ajuntaments de més 
de 20.000 habitants, consells comarcals i altres ens supramunicipals amb 1.385 M€ 
per finançar els serveis socials i altres programes de protecció social per al període 
2022-2025. El CP per a 2022 suposa un augment del 20% respecte de la partida de 
l’any anterior, que es destinarà principalment a reforçar el sistema de serveis socials 
i a noves accions i serveis, com la lluita contra el sensellarisme o la teleassistència. 
Entre d’altres, destaquen els següents elements:

– Consolidació de treballadors socials i professionals de les àrees bàsiques. Per 
poder donar resposta a l’increment de la demanda en els serveis socials, el Departa-
ment de DSO ha augmentat la dotació del CP de serveis socials en un 20% respecte 
del conveni anterior. Una part d’aquest increment, concretament 10,4 M€ més que 
el 2016, van destinats a estabilitzar la plantilla actual de l’atenció social primària. 
En aquest sentit, es consolidaran els més de 400 treballadors socials de les àrees bà-
siques que van incorporar-se amb addendes Covid durant 2021 i ara passen a estar 
inclosos dins del CP. També s’incorporaran progressivament altres perfils professio-
nals, com psicòlegs o juristes, per a cadascuna de les àrees bàsiques de serveis so-
cials. S’incorporarà un nou professional per cada 50.000 habitants.

– Teleassistència i sensellarisme, nous serveis. En comparació amb l’anterior CP, 
es preveuen dues actuacions destacades: la lluita contra el sensellarisme i el servei 
de teleassistència. Així, dins el marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme es 
posa l’atenció en el col·lectiu de persones sense llar, activant els recursos d’equi-
paments i serveis a cada territori per tal de prevenir l’exclusió social, facilitant les 
eines necessàries per aconseguir una societat més cohesionada i justa.

Pel que fa a la teleassistència, el nou model de servei d’atenció en l’entorn do-
miciliari de les persones ofereix una atenció social i de cura que garanteix que les 
persones siguin autònomes i puguin desenvolupar el seu projecte vital on vulguin i 
com vulguin, amb integració al seu entorn familiar i comunitari.

Per tal d’afavorir aquest model, s’ha ha incrementat el preu/hora, que passa a ser 
de 19 € per al primer any fins arribar als 21 € en la darrera anualitat. En total, es 
destinaran més de 100 M€ per a reforçar els serveis socials bàsics, especialment els 
serveis d’atenció domiciliària (SAD) en el marc del nou model d’autonomia perso-
nal, adreçat tant a les persones grans, com a les persones amb discapacitat o a les 
persones amb problemes de salut mental o addiccions.

Aquest model es fonamenta en una atenció personalitzada a través d’un profes-
sional social de referència, un nou model d’atenció domiciliària i la flexibilització 
dels serveis.

El CP de serveis socials 2022-2025 té la voluntat, entre d’altres, de donar res-
posta a aquestes necessitats i de reforçar els serveis socials bàsics. Entre els serveis 
i programes que s’hi inclouen destaquen:

– Equips Bàsics d’Atenció Social. Es consolida la ràtio de professionals de treball 
i d’educació social i es preveu la contractació de nous Acords de Govern. 4 profes-
sionals, per tal de dimensionar el servei i poder donar resposta a les necessitats ac-
tuals, més nombroses i més complexes.

– Servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència. S’està treballant en la 
renovació del model actual, amb el focus posat en la prevenció i el diagnòstic i amb 
una major integració amb els serveis d’integració en família extensa que ja estaven 
desplegats pel territori. A més, s’incorpora un professional terapeuta per afrontar pos-
sibles disfuncionalitats en les famílies, i així poder evitar futurs desemparaments.

– Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents 
en situació de risc i les seves famílies. Es treballa per a estendre aquest servei a tot 
el territori català i per a desenvolupar un nou model des de la prevenció, la interven-
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ció en nivells inicials de risc, la capacitació parental i l’abordatge integral de cada 
actuació.

– En l’àmbit de joventut, es reforçaran les polítiques que garanteixin la inclusió 
social per a les persones en situació de vulnerabilitat, entre les quals s’inclouen me-
sures per al col·lectiu de joves migrats sols.

– Polítiques de lluita contra la pobresa i a favor de la inclusió social. Per a la llui-
ta contra el sensellarisme, s’impulsen de manera específica accions per a promoure 
la lluita contra la pobresa i a favor de la inclusió social, que es concreten en serveis, 
equipaments i recursos en cada territori destinats a prevenir els factors d’exclusió 
social. Es mantenen els ajuts d’urgència social i l’atenció a la pobresa energètica.

– Servei d’atenció a la dependència i teleassistència avançada. El nou model de 
servei d’atenció en l’entorn domiciliari tracta de proporcionar una atenció social i 
de cura preventiva, proactiva i de proximitat perquè les persones usuàries puguin 
desenvolupar el seu projecte de vida vinculat al seu entorn familiar i comunitari.

– Desenvolupament de plans d’envelliment locals (envelliment quilòmetre zero) 
que millorin la qualitat de vida de les persones grans, potenciant l’envelliment actiu 
com a model de socialització i per a evitar la solitud no volguda.

Pel que fa a la segona actuació de l’apartat a), des del Govern i a través del De-
partament d’Empresa i Treball (EMT) es duen a terme tot un seguit d’actuacions 
per tal de garantir els serveis econòmics essencials i nous àmbits d’ocupació i gene-
rant oportunitats i innovació en l’àmbit local per a la dinamització socioeconòmica.

Per una banda, un dels principis fonamentals de les polítiques de desenvolupa-
ment local que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) és l’ade-
quació d’aquestes a les característiques de cada territori, tenint en compte la seva 
situació socioeconòmica, institucional dels actors públics participants, així com la 
maduresa del seu marc de cooperació, mitjançant un plantejament de baix a dalt. En 
aquest sentit, des del SOC s’impulsen els següents programes que tenen impacte en 
els territoris rurals de Catalunya:

– Programa de suport i acompanyament a la Planificació Estratègica: posa a dis-
posició de les entitats locals de Catalunya suport tècnic i financer als processos de 
planificació estratègica d’ampli abast territorial, que permeti a les diferents estruc-
tures de desenvolupament local l’elaboració de plans estratègics territorials, aportar 
assistència tècnica i financera per al disseny de plans d’acció i la identificació de 
projectes estratègics, amb l’objectiu de contribuir al lideratge de les entitats locals 
en els processos de desenvolupament socioeconòmic dels seus territoris.

– Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL): té per ob-
jecte donar suport a les entitats locals de Catalunya mitjançant la contractació de 
personal tècnic per tal que aquestes puguin implementar, en cooperació amb altres 
actors, projectes continguts en plans d’acció territorials que afavoreixin la dinamit-
zació social i econòmica del territori d’actuació, amb la finalitat de crear, mantenir 
i diversificar l’activitat econòmica territorial generadora d’ocupació.

– Programa de Projectes Innovadors i Experimentals: té per objectiu donar su-
port a les entitats locals que exerceixen un lideratge territorial en l’àmbit de l’ocu-
pació i el desenvolupament local per a l’execució de projectes innovadors i experi-
mentals identificats, prèviament, des del territori en el marc de la seva planificació 
territorial. La seva finalitat és respondre als nous reptes que planteja la situació so-
cioeconòmica i ocupacional actual amb l’objectiu de crear i mantenir ocupació de 
qualitat; millorar l’activitat dels sectors productius estratègics generadors d’ocupació 
dels territoris, mitjançant la cooperació públic-privada; i possibilitar la inserció so-
ciolaboral de les persones més desafavorides.

– Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial 
i econòmic - Projecte Treball a les Comarques: Les comarques que formen part del 
projecte són l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el 
Ripollès i la Terra Alta; i, aquest 2022, el Govern ha determinat incloure com a be-
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neficiàries del programa a les comarques de l’Alt Urgell, el Baix Penedès, el Bergue-
dà, el Pallars Sobirà i el Priorat. L’objectiu és estimular la creació d’activitat econò-
mica i la generació d’ocupació de manera que sigui possible desenvolupar un entorn 
socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la població al territori. Les diver-
ses eines que conformen la Carta de serveis permeten millorar el coneixement de 
les característiques del teixit productiu del territori, fomentar l’impuls d’accions per 
identificar i donar suport als sectors estratègics de cada territori i integrar en el dis-
seny dels projectes anuals accions de suport al teixit productiu local i accions de su-
port a les persones desocupades del territori d’una forma coherent i complementària.

– Conveni Marc de col·laboració entre l’Associació de Micropobles de Catalunya 
i el SOC: A finals de desembre de 2020 es va signar un conveni marc de col·labora-
ció entre l’associació que representa als micro-municipis de menys de 500 habitants 
i el SOC. L’objecte d’aquesta col·laboració és establir un marc estable de relació 
entre les dues entitats, definint les fites i elements bàsics del Pla de treball i de go-
vernança pel desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya en 
aquests municipis. Aquest conveni estarà vigent fins el 21/12/2022 però es pot pror-
rogar fins a 4 anys més, d’acord amb la normativa vigent. Aquest conveni no com-
porta aportació econòmica a l’Associació de Micropobles de Catalunya.

– Subvenció directa a l’Associació de Micropobles de Catalunya: A finals de de-
sembre de 2021 es va signar un conveni entre l’Associació i el SOC amb l’objecte 
d’elaborar un Pla estratègic i operatiu, per al desenvolupament sostenible dels mi-
cro-pobles de Catalunya, en l’àmbit de l’ocupació estable i de qualitat, durant els 
anys 2021 i 2022. La relació de les activitats a desenvolupar en el marc del conve-
ni són les tres següents: diagnosi dels micro-municipis en l’àmbit de l’ocupació i el 
seu desenvolupament econòmic local; establiment d’escenaris de futur, identificació 
d’oportunitats i planificació de línies de treball; i integració de tots els resultats as-
solits i elaboració de l’informe final. Aquest conveni comporta una aportació econò-
mica del SOC a l’Associació de Micropobles de Catalunya de 21.780 €.

– Programa Micromunicipis: el mes de març de 2022 es va publicar l’Ordre de 
bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa de suport a la 
implementació de les Polítiques Actives d’Ocupació en municipis de menys de 500 
habitants de Catalunya. L’objectiu d’aquest Programa és implementar les polítiques 
actives d’ocupació en municipis de menys de 500 habitants de Catalunya. Aquests 
municipis per la seva mida i capacitat tècnica i econòmica tenen menys recursos per 
presentar-se a les convocatòries anuals del SOC en l’àmbit del foment de l’ocupació 
i el desenvolupament econòmic local.

Es tracta d’una política de foment de l’ocupació que, mitjançant els projectes de 
millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores en situació d’atur i les perso-
nes treballadores, permet adquirir experiència laboral en un entorn real de treball, 
i que obtinguin la qualificació o les capacitats necessàries, per a la seva inserció la-
boral.

Els ajuntaments dels municipis de menys de 500 habitants solen estar agrupats 
territorialment, singularitat que afavoreix la seva sinergia de treball mancomunat 
i de treballar en conjunt en programes col·lectius per donar resposta a necessitats i 
problemàtiques concretes.

– Programa de suport a les Dones en els àmbits Rural i Urbà: vol millorar l’ocu-
pabilitat i afavorir la inserció de dones desocupades residents, preferentment, en mu-
nicipis de menys de 5.000 habitants, incrementant la seva participació en l’activitat 
econòmica del territori al qual pertanyen. Les destinatàries de les subvencions són 
dones desocupades inscrites com a demandants d’ocupació al SOC. El programa 
permet configurar itineraris individualitzats ajustats als perfils d’ocupabilitat de les 
dones participants.

Per altra banda, des de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Au-
tònom, Seguretat i Salut Laboral, s’impulsen un seguit de polítiques amb l’objectiu 
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de garantir nous àmbits d’ocupació, i generar noves oportunitats econòmiques i so-
cials, en l’àmbit local.

– Convocatòria del Programa de Suport a la implementació de les polítiques acti-
ves d’ocupació en pobles de menys de 500 habitants de Catalunya, amb una dotació 
de prop d’1 M€.

– Convocatòries relacionades amb l’auto-ocupació i el treball autònom:
En primer lloc, els ajuts a l’autoocupació de joves (fons REACT-UE: 8000000), 

amb un valor per a l’any 2022 de 15.563.520 € i de 3.890.880 € l’any 2023, que su-
men un total de 19.454.400 €. Aquesta ajuda està destinada al col·lectiu de persones 
treballadores autònomes, persona física (per tant, no estan dins d’una societat i tam-
poc dins d’una cooperativa o SL). La subvenció, és de 13.510 € per sol·licitant, els 
quals reuneixin els requisits fixats, i mantinguin l’autoocupació durant un mínim 12 
mesos consecutius. L’objecte de la subvenció és l’acció d’iniciar l’activitat com a tre-
ballador o treballadora autònom per compte propi i mantenir-se en situació d’alta al 
Règim Especial o la mutualitat corresponents, durant 12 mesos ininterromputs, dins 
l’àmbit temporal que estableixi la resolució de la convocatòria de l’ajut.

En segon lloc, ajuts del programa Ocupació+Transformació, finançat amb fons 
MRR, per valor de 38.436.358 €. Aquest ajut està destinat a persones treballadores 
autònomes, persona física amb treballadors assalariats, microempreses amb treba-
lladors assalariats o cooperatives amb cooperativistes que cotitzen al règim general. 
La subvenció és de 5.000 € per sol·licitant, i té per objectiu el manteniment de les 
persones assalariades per períodes mínims de 6 mesos des de la sol·licitud de l’ajut, i 
la realització d’actuacions en àmbits referents a la transformació ecològica o digital. 
En breu es podrà formalitzar la convocatòria.

En tercer lloc, ajuts TU+1: 10.891.809,79 €, enfocada al col·lectiu de persones 
treballadores autònomes (persona física), que contracta una persona treballadora, 
equivalents a 13.510 € per sol·licitant, i que té com a objectiu l’impuls dels projectes 
de persones autònomes unipersonals, mitjançant la contractació d’una persona tre-
balladora per un període mínim de 12 mesos ininterromputs, i que en breu es pre-
veu publicar.

En quart lloc, el Programa consolida’t, finançat amb fons PAO, que és un pro-
grama d’èxit reconegut des de fa temps i del que s’està elaborant l’ordre de bases i 
la convocatòria del mateix.

Així mateix, des de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Ter-
cer Sector i les Cooperatives, i pel que fa a l’equilibri i la sostenibilitat territorial, el 
desenvolupament socioeconòmic, territorial i ambiental i de millorar els serveis en 
el món rural, s’està treballant des de diverses línies d’actuació:

– Convocatòries de Projectes Singulars: des del 2017 fins al 2021 s’han atorgat 
en les diverses convocatòries de subvencions: 

Àmbit Descripció de l’àmbit
Nº 

projectes
Import total
destinat (€)

Consum
responsable

Projectes que treballen per impulsar la compra 
de béns i serveis de l’ESS, l’alimentació sosteni-
ble, de km0, el comerç just i el turisme sostenible 45 4.785.198,71 

Producció
ecològica i 
economia 
circular

Projectes que treballen en la gestió de residus, 
la conservació d’ecosistemes naturals, el 
reaprofitament de recursos, la innovació i 
l’eficiència de processos productius 43 4.079.554,98 

Transició
energètica

Projectes que treballen en l ‘ambientalització, 
les energies renovables, les comunitats energè-
tiques, la rehabilitació i eficiència energètica o la 
lluita contra la pobresa energètica 16 2.249.251,92 

Repoblament 
rural

Projectes que treballen en la promoció de les 
ruralitats i la dinamització social i econòmica del 
territori 11 1.029.878,95 
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– Xarxa Ateneus Cooperatius de Catalunya fomenten la creació i consolidació de 
cooperatives que promouen sistemes agroalimentaris locals i sostenibles mitjançant 
la creació d’estructures productives i comercials més justes i eficients, basades en 
els principis de l’economia social i solidària. En aquest quadre s’adjunta una relació 
dels Projectes Ateneus Cooperatius en comarques rurals o amb risc de despobla-
ment que s’han atorgat des del 2017 fins el 2021 en les convocatòries de subvencions 
de Xarxes Territorials.

Ateneu
Cooperatiu Eixos Estratègics

Import atorgat per any Import 
atorgat per 
Ateneu (€)2017 (€) 2018 (€) 2019 (€) 2020 (€) 2021 (€)

Ateneu 
Cooperatiu 
de l’Alt 
Pirineu i 
Aran

Agroalimentació
Habitatge
Tercer Sector
Turisme

222.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 720.000,00 1.608.000,00 

Ateneu 
Cooperatiu 
de la 
Catalunya 
Central

Habitatge cooperatiu
Agroecologia
Sectors d’economia 
emergent
Consum 
responsable
Governança de les 
entitats com a tret 
diferenciador de 
l’ESS
Promoció de les 
polítiques municipals 
per a potenciar el 
model econòmic de 
l’ESS
Cooperació públic 
comunitària

222.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 1.132.439,99 2.020.439,99 

Ateneu 
Cooperatiu 
del Camp de 
Tarragona, 
CoopCamp

L’agroecologia com 
a estratègia pel 
desenvolupament 
rural
L’ocupabilitat de 
col·lectius amb 
vulnerabilitats 
socials (empreses 
d’inserció)
La promoció del 
consum ètic, 
responsable 
i cooperatiu 
(productes i serveis 
de l’Economia Social 
i Solidària)
Cooperatives 
d’impuls municipal 
com a estratègia de 
col·laboració amb 
l’administració local
Els pols cooperatius 
com a eina 
d’intercooperació 
i enfortiment dels 
agents de l’ESS al 
territori

342.000,00 342.000,00 342.000,00 402.000,00 1.549.878,00 2.977.878,00 

Ateneu 
Cooperatiu 
de l’Alt 
Penedès-
Garraf - 
Coopsetània

Intercooperació 
sector restauració
Impulsar xarxa local 
de la XES
Agroecologia i 
consum conscient
Cultura

222.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 904.998,00 1.792.998,00 
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Ateneu
Cooperatiu Eixos Estratègics

Import atorgat per any Import 
atorgat per 
Ateneu (€)2017 (€) 2018 (€) 2019 (€) 2020 (€) 2021 (€)

Ateneu 
Cooperatiu 
de Ponent - 
Ponent 
Coopera

Repoblament dels 
municipis de les 
zones rurals

222.000,00 222.000,00 220.000,00 222.000,00 720.000,00 1.606.000,00 

Ateneu 
Cooperatiu 
de Terres de 
l’Ebre

Transició energètica 
(pobresa energètica, 
comunitats 
energètiques)

221.991,40 222.000,00 222.000,00 222.000,00 724.998,00 1.612.989,40 

Ateneu 
Cooperatiu 
de Terres 
Gironines

Cures i persones 
migrades
Cultura
Agroecologia

341.949,65 402.000,00 402.000,00 402.000,00 1.338.563,37 2.886.513,02 

Import Total Atorgat 1.793.941,05 1.854.000,00 1.852.000,00 1.914.000,00 7.090.877,36 14.504.818,41 

– Actuacions destinades al foment i manteniment de llocs de treball de les per-
sones amb discapacitat. A través dels ajuts destinats al foment de l’ocupació de per-
sones amb discapacitat donem suport gairebé 200 centres especials de treball a Ca-
talunya, 7 dels quals desenvolupen la seva activitat en el sector primari.

Nom del centre Comarca

Subvenció rebuda (en €)

Any 2018 Any 2019 Any 2020 Any 2021

Industrial Del 
Minusválido SA Barcelonès 20.102,05 29.142,62 16.067,56 10.532,50

La Klosca, SLU Maresme 16.315,36 19.075,97 15.627,40 15.163,41

CET Cooperativa 
l’Olivera Urgell 165.982,37 186.000,57 127.774,98 221.593,97

La Fageda 
Fundació, SCCL Garrotxa 852.788,06 1.205.299,87 1.061.570,11 901.694,86

Associació 
Comarcal 
Urgell D’ajuda 
Al Minusvàlid - 
Acudam Pla d’Urgell 452.316,51 607.018,55 554.863,52 463.151,47

Associació 
Amisol Solsonès 324.918,93 422.895,36 243.630,61 303.418,79

Fundació El Molí 
d’En Puigvert Maresme 626.297,77 943.689,88 759.884,57 603.220,79

2.458.721,05 3.413.122,82 2.779.418,75 2.518.775,79

– Pel que fa als ajuts les empreses d’inserció per a la realització d’accions per a la 
millora de l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d’exclusió 
social, un terç de les empreses d’inserció es troben en comarques rurals definides en 
el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Empreses d’Inserció en comarques 
rurals Any 2019 Any 2020 Any 2021

Nombre d’Empreses Inserció 21 22 26

Nombre de persones contractades 
en inserció 334 354 470

Import subvencionat 1.671.256,3 € 1.780.862,24 € 2.890.215,64 €
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– Pel que fa a les subvencions destinades a la realització dels serveis integrals 
d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat 
o trastorns de la salut mental (Programa SIOAS), en els darrers tres anys s’ha des-
tinat a les comarques rurals:

Programa SIOAS Any 2019 Any 2020 Any 2021

Nombre d’actuacions 21 23 30
Nombre de places 556 556 731
Import subvencionat 1.940.283,29 € 2.203.464,25 € 2.520.022,99 €

– Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda 
garantida de ciutadania i persones en risc o en situació d’exclusió social, s’ha desti-
nat a les comarques rurals:

Programa MAIS Any 2019 Any 2020 Any 2021

Nombre d’actuacions 27 44 45
Nombre de places 870 1.500 1.620
Import subvencionat 1.533.791,33 € 2.562.108,67 € 2.862.468,89 €

Finalment en relació amb aquesta segona actuació, a continuació es faciliten al-
gunes dades del Consorci de Formació Continua referent a la formació professional 
contínua per a persones treballadores ocupades, fent espacial èmfasi a les comar-
ques del medi rural.

Els programes de formació professional contínua subvencionada els executen 
entitats de formació col·laboradores que participen mitjançant subvencions en con-
currència competitiva i, en aquest sentit, es valora l’abast territorial de la formació 
proposada, atorgant una major puntuació en els casos on l’entitat adreci el programa 
de formació a comarques amb una oferta formativa reduïda, d’acord a la relació de 
comarques que s’informen en les convocatòries. D’aquesta manera es procura garan-
tir aquesta oferta formativa diversa també en el medi rural.

A més de la formació presencial al medi rural, les possibilitats generades per les 
modalitats no presencials, com la formació en línia amb una plataforma de telefor-
mació o l’aula virtual en streaming, han trencat barreres geogràfiques i temporals 
en l’accés a la formació, especialment durant la situació generada per la Covid-19.

Concretament, durant el període 2021-2022 i fins a l’actualitat (des de l’1 de ge-
ner de 2021 fins el 31 d’agost de 2022) a tot Catalunya s’han format en programes 
de formació contínua subvencionada un total de 298.669 persones, de les quals s’es-
tima que un volum superior a les 45.000 persones resideixen en territoris no urbans, 
atenent als municipis de residència dels participants que s’ubiquen en el medi ru-
ral. Mitjançant les modalitats de formació no presencial s’ha pogut fer formació de 
tots els àmbits sectorials i formació tecnològica, per exemple. Les dades obertes de 
https://conforcat.gencat.cat/ca/publicacions/estadistiques/ permeten filtrar per muni-
cipi o per comarca i comprovar la formació realitzada en persones treballadores par-
ticipants de cada municipi.

Altrament, per valorar la formació contínua en l’àmbit rural també s’analitzen 
les dades de la formació de l’àmbit agroalimentari, on la presència de la tecnologia 
s’incrementa cada cop més per la presència de l’automatització en el reg, l’anàlisi i 
l’estudi de les condicions.

Pel que fa al sector agroalimentari, només durant l’any 2022 estan en execució 
programes de formació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua 
de Catalunya, que contenen accions formatives de l’àmbit sectorial agroalimentari 
per un import de 1.554.365,84 €, que preveuen formar a 8.934 persones. Existeixen 
accions formatives en modalitat presencial (86,2%) i no presencial o teleformació 
(13,8%).

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconforcat.gencat.cat%2Fca%2Fpublicacions%2Festadistiques%2F&data=05%7C01%7Csonia.garcia%40gencat.cat%7C05dc3e79dcfa490c0a1408da8ff85d9c%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637980594123595315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1LornRfJ872WrwutQJwLGlckZjMAtVEi7C3hN0JQvcA%3D&reserved=0
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En les convocatòries anteriors es destinaven a les accions formatives de l’àmbit 
sectorial de l’agroalimentària un import d’entre 460 i 725 milers d’euros, d’acord 
amb el finançament disponible, i que permetien formar aproximadament 9.000 per-
sones treballadores anualment.

Aquesta és l’evolució de les dades durant el període 2017 - 2022.

Inversió del sector agroalimentari en formació contínua per anualitats

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023*
459.581,39 € 611.550,00 € 724.800,00 € 590.000,00 € 1.554.365,84 € 850.961,96 €

Les dades de 2020-2021, tot i ser el primer any de la Covid-19 i tenir una dava-
llada en el volum global de les subvencions, comporten una dotació mantinguda en 
els següents exercicis.

Les dades de 2021-2022 són de rècord en inversió en formació de l’àmbit agroa-
limentari, conseqüència de les convocatòries extraordinàries a raó dels efectes de la 
Covid-19. Es va incrementar la inversió en les convocatòries ordinàries, però real-
ment aquest import tan elevat està condicionat a les inversions per la convocatò-
ria REACT amb fons europeus (439.142,93 €) i al de la formació dels Programes 
Mixtos prioritàriament per a persones en situació d’ERTO, que integren formació i 
orientació (264.260,95 €). Aquests fons extraordinaris per fer front a la situació ge-
nerada per la Covid-19 no es preveu que puguin ser totalment sostenibles per a pro-
peres convocatòries, però en qualsevol cas la tendència és a incrementar els fons i en 
2022-2023 es veu aquesta tendència en la gestió dels fons que no provenen de fons 
europeus. És a dir, pel que fa a les iniciatives finançades amb fons de Conferència 
Sectorial la inversió es manté constant.

Pel que fa les persones formades, al 2021-2022 s’han format 4.909 persones del 
sector agroalimentari amb les convocatòries ordinàries, 225 persones a través de la 
formació formal vinculada als certificats de professionalitat, 2.638 persones amb els 
programes REACT de la Unió Europea i 1.162 persones amb els programes de for-
mació i orientació dirigit a persones en situació d’ERTO.

La inversió en les convocatòries ordinàries previstes per 2022-2023 és de 
698.816,96 €, als quals cal sumar l’import de 152.145 € de la convocatòria de for-
mació formal.

Referent a la tercera actuació de l’apartat a), Catalunya és un territori vertebrat 
amb infraestructures digitals i ciutats intel·ligents.

L’arribada de la fibra òptica del Govern de la Generalitat a tots els municipis 
permetrà connectar les infraestructures i serveis públics d’arreu del país, facilitar el 
desplegament de nous serveis, la creació de nous operadors locals i també impulsar 
el desplegament de la xarxa 5G.

Amb l’accés a la fibra òptica, el Govern vol garantir la cohesió territorial, la 
igualtat d’oportunitats arreu del país, l’impuls del teixit econòmic arreu del territori 
i el foment del progrés econòmic i social.

El projecte d’articular una xarxa de fibra òptica neutra, oberta i amb una tarifa-
ció pels serveis de connectivitat independent de la distància també ha demostrat la 
seva efectivitat per fomentar el desplegament de xarxes finalistes per part dels ope-
radors. Gairebé la totalitat dels municipis que disposen de xarxa de fibra òptica del 
Govern de la Generalitat tenen demanda per part d’operadors privats.

La fibra òptica és una de les polítiques socials més importants del segle XXI per-
què permet el desenvolupament laboral i social i és una eina clau per combatre el 
despoblament a Catalunya.

A banda de la connexió de les capitals de comarca el 2020, el Govern treballa 
també per garantir l’accés a tots els municipis del país. En aquest sentit, l’objectiu és 
tenir connectats tots els municipis amb nuclis poblats de més de 50 habitants amb la 
xarxa de fibra òptica del Govern de la Generalitat, el 2023.
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Pel que fa a la quarta actuació, el Govern està desplegant diferents mesures per 
a l’impuls de la gestió i l’aprofitament forestal sostenible. Des del punt de vista de 
la planificació estratègica de país, s’està treballant en la redacció del Pla General 
de Política Forestal, que definirà els objectius i les línies de treball a nivell de país.

D’altra banda s’estan desenvolupant les mesures i les accions de l’Agenda Forestal 
2020-2025, document redactat en col·laboració i de forma consensuada amb les princi-
pals organitzacions de propietaris i associacions d’empreses forestals del país. Aquesta 
Agenda contempla des de mesures legislatives, com per exemple la redacció de les or-
dres d’aprofitament de productes secundaris en les quals destaca l’ordre d’aprofitament 
del llentiscle i el bruc en fase de tramitació; fins a mesures de caràcter econòmic, com 
l’impuls econòmic a la modernització del sector, materialitzat en dues ordres d’ajuts ex-
traordinaris que han duplicat els imports ordinaris de les convocatòries.

Paral·lelament s’està desenvolupament el Pla contra els grans incendis forestals, 
que comporta una inversió en prevenció d’incendis de 60 M€ entre els anys 2022-
2025, i que es focalitza en finalitzar la planificació de prevenció de grans incendis 
forestals a Catalunya, i en augmentar la inversió en actuacions de prevenció per pro-
pietaris privats, ajuntaments i ADFs.

Finalment, i a través de finançament de fons MRR, s’invertirà fins l’any 2026 un 
paquet addicional en actuacions i projectes de prevenció d’incendis i de gestió fores-
tal en superfícies públiques, per un valor de 11,5 M€. Aquestes actuacions es troben 
en fase de licitació i adjudicació.

En relació amb la cinquena actuació, en el Pla Estratègic de l’Alimentació de Ca-
talunya (PEAC) 2021-2026, un dels seus deu objectius estratègics és augmentar el 
grau d’autoproveïment alimentari. En aquest sentit, i seguint la governança del Pla, 
s’ha engegat un grup de treball per tractar les actuacions a dur a terme per tal d’as-
solir-lo. Aquest grup, format per experts en sobirania alimentària, es va reunir per 
primera vegada en data 14/06/2022, i es van extreure possibles línies de treball per 
tal d’augmentar el grau de sobirania alimentària de Catalunya. Així mateix, es va 
detectar que en primer lloc cal realitzar un estudi per explorar la situació de partida 
de Catalunya i el potencial que té per assolir un major grau de sobirania alimentària. 
La previsió d’inici de l’estudi és al llarg del mes de setembre.

Per altra banda, tenint en compte la singularitat del sistema agroalimentari català 
i el patrimoni que el caracteritza, cal disposar d’una norma que sigui capaç de reco-
nèixer i protegir les seves particularitats, així com capitalitzar la potencialitat com a 
sector estratègic de l’economia catalana. D’aquesta manera es promourà la transició 
cap a sistemes de producció que contribueixin a la mitigació al canvi climàtic i cap 
al seguiment d’hàbits alimentaris saludables. Tots aquests aspectes s’estan contem-
plant al projecte de Llei de l’alimentació de Catalunya que inclourà un capítol espe-
cífic on es tractarà el dret a l’alimentació i la sobirania alimentària.

Així mateix, tot i que les actuacions del Pla relacionades directament amb la 
sobirania alimentària són 13, aquest Pla, a l’haver estat elaborat amb una visió inte-
gral i integradora del sistema alimentari, contempla 281 actuacions més, interrela-
cionades entre elles, que contribuiran a augmentar la sobirania alimentària del país.

Referent a la sisena actuació, en la línia de definir el marc català per a la transició 
energètica, a nivell normatiu, el Govern està impulsant una Llei de Transició Ener-
gètica de Catalunya, que fixarà les bases de la política energètica catalana necessària 
per a dur a terme la transició energètica de Catalunya, d’acord amb el que s’estableix 
en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica i a la Llei 16/2017 del Canvi cli-
màtic. Actualment ja es disposa d’un avantprojecte de llei, el qual serà sotmès a un 
tràmit de participació pública durant la propera tardor. Aquest procés comptarà amb 
la participació dels principals agents del sector, així com també recollirà les aporta-
cions provinents de la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables.

D’altra banda, el passat mes de febrer el Departament d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural (DACC) va presentar els treballs de la Prospectiva Ener-
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gètica de Catalunya (PROENCAT) 2050, en els quals es presentaven els objectius 
energètics de Catalunya a llarg termini, conjuntament amb l’escenari per assolir-los. 
La PROENCAT defineix també les estratègies que han de configurar el full de ruta 
de la transició energètica a Catalunya en els propers anys, a fi d’assolir la neutrali-
tat climàtica al 2050, objectiu que ve marcat per la Unió Europea. A més, la PRO-
ENCAT aposta per un nou model energètic eficient energèticament, renovable, de 
generació més distribuïda pel territori, competitiu i més democràtic i participatiu.

Així mateix, el passat mes de maig, mitjançant aprovació per acord del Govern, 
es van iniciar les tasques per a dur a terme el Pla territorial sectorial d’implantació 
de les energies renovables en tot el territori (PLATER). El PLATER es constitueix 
com a instrument de planificació, amb naturalesa d’estratègia territorial, per a l’or-
denació del desplegament de les energies renovables a Catalunya, incloent les neces-
sitats d’infraestructures energètiques (energia eòlica, energia solar fotovoltaica, bio-
massa, línies elèctriques associades, etc.) en espais oberts, així com les tecnologies 
d’emmagatzematge energètic i de gestió que el sistema elèctric requereixi.

Els objectius del PLATER són els següents:
– Determinar la distribució arreu del territori de les instal·lacions d’aprofitament 

de les energies renovables, fonamentalment eòlica i fotovoltaica, però també d’altres 
instal·lacions singulars (solar termoelèctrica, gran hidràulica, hidràulica reversible, 
etc.), necessàries per a fer efectiva la transició energètica a Catalunya.

– Fixar les mesures, recomanacions i disposicions reglamentàries i normatives 
necessàries per a dur a terme aquesta implantació d’energia renovable al territori.

– Concretar, si s’escau, l’obligació de reserva de sòl per a la instal·lació d’energies 
renovables necessària a llarg termini, així com per a les instal·lacions de transport, 
distribució i emmagatzematge d’energia elèctrica que requereixi el sistema elèctric.

Finalment, en matèria d’ajuts i subvencions per accelerar la transició energètica 
a les empreses i al conjunt de la societat, l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) està 
gestionant diverses línies de subvenció d’inversions en eficiència energètica i energi-
es renovables, a partir, principalment, de fons europeus. Actualment l’ICAEN ges-
tiona un total de 400 M€ en convocatòries per l’autogeneració renovable, la mobilitat 
elèctrica, la rehabilitació energètica d’edificis o l’eficiència energètica a la indústria, 
amb més de 50.000 sol·licitants.

Aprofitant l’oportunitat que representa el compliment d’aquesta Moció, a conti-
nuació es destaquen diverses actuacions del Govern en matèria de desplegament de 
les energies renovables:

En primer lloc, aprovació del Decret llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració 
del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades.

– Incorpora mesures per a la minimització de l’impacte social derivat de la im-
plantació de noves instal·lacions, garantint, abans d’efectuar el tràmit d’informació 
pública dels projectes, que el promotor ha efectuat una oferta de participació local 
consistent en oferir la possibilitat de participar, almenys en un 20% de la propietat 
del projecte o del seu finançament, a les persones físiques i jurídiques, públiques o 
privades així com comunitats energètiques ciutadanes amb un mínim de 50 partici-
pants locals radicades en el municipi en el qual es pretén situar la instal·lació, o en 
els municipis limítrofs a aquest o els que pertanyin a la mateixa comarca.

– Es preveu la necessitat que, abans de treure un determinat projecte al tràmit 
d’informació pública, el promotor acrediti que disposa del compromís de disponi-
bilitat de més del 50% dels terrenys privats sobre els que es projecta la instal·lació.

– Per poder sol·licitar la declaració d’utilitat pública, juntament amb l’autoritza-
ció energètica i la declaració d’impacte ambiental, la persona promotora ha d’acre-
ditar que disposa de, com a mínim, de l’acord amb els propietaris del 85% de la 
superfície ocupada.

– Crea la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables, la qual té com a 
objectiu l’estudi i la identificació, per a la posterior elevació a les administracions 
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competents, de les mesures de compensació entre els territoris rurals i les zones 
urbanes densament poblades en les que, un cop maximitzades les polítiques locals 
d’implantació d’energies renovables, no es pugui garantir assolir el 50% de la seva 
demanda elèctrica amb generació elèctrica renovable de proximitat en l’horitzó del 
2030. D’aquesta forma es busca potenciar l’equilibri territorial entre territoris rurals 
i zones urbanes a fi i efecte d’incrementar el consens social al voltant de la implan-
tació de les energies renovables, objectiu que amb l’aplicació de la normativa actual 
no s’estava assolint.

– Es potencia l’autoconsum preveient que les instal·lacions fotovoltaiques de ge-
neració elèctrica i connectades a la xarxa de transport o distribució en la modali-
tat d’autoconsum sense excedents i que disposin d’un dispositiu que no en permeti 
l’abocament, no requeriran d’autorització administrativa, de construcció i d’explota-
ció, sense perjudici de la declaració responsable exigible conforme a la reglamenta-
ció tècnica que se’ls apliqui.

– Es preveu que, atès que per a la inscripció al Registre d’Autoconsum de Catalu-
nya d’instal·lacions de potència inferior o igual a 100 kW, cal estar inscrit prèviament 
al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC), 
a partir de la data d’inscripció al Registre d’Autoconsum de Catalunya, les empreses 
distribuïdores i comercialitzadores d’energia elèctrica no podran requerir documen-
tació addicional per dur a terme la modificació del contracte amb l’empresa comer-
cialitzadora, ni tampoc per les relaciones de trasllat d’informació entre comercialit-
zadora i distribuïdora, a efectes d’activar la compensació d’excedents.

En segon lloc, aprovació del Decret llei 5/2022, de 17 de maig, de mesures ur-
gents per contribuir a pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic d’Ucraïna a Catalunya 
i d’actualització de determinades mesures adoptades durant la pandèmia de la Co-
vid-19.

– Es declaren d’urgència, per raons d’interès públic, els procediments d’autorit-
zació de projectes de generació mitjançant energies renovables que siguin compe-
tència de l’Administració de la Generalitat, de potència igual o inferior a 5 MW con-
nectats a la xarxa elèctrica de distribució de tensió igual o inferior a 25 KV.

– Es preveu que, en els procediments administratius que es tramitin en matèria 
de conflictes de connexió a la xarxa elèctrica de tensió igual o inferior a 25 kV de 
projectes d’energies renovables de potència igual o inferior a 5MW; l’òrgan compe-
tent en matèria d’energia pot adoptar, d’ofici o a instància de part, les mesures pro-
visionals que consideri necessàries per tal d’assegurar l’eficàcia de la resolució que 
pugui recaure i garantir que la connexió s’efectuï en el temps més breu possible, si 
existeixen elements de judici suficients, d’acord amb els principis de proporcionali-
tat, efectivitat i menor onerositat.

– Es preveu que, en el cas que en el termini d’un mes des de l’avaluació d’impac-
te ambiental del projecte no s’hagi aprovat el projecte d’actuació específica en sòl no 
urbanitzable, l’òrgan competent en matèria d’energia ha d’emetre la resolució sobre 
la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, de declaració d’utilitat pública, si 
s’ha sol·licitat, i de construcció del parc eòlic o de la planta solar fotovoltaica, sens 
perjudici de la necessitat d’obtenir l’aprovació definitiva del projecte d’actuació es-
pecífica en sòl no urbanitzable.

En tercer lloc, aprovació del Decret llei 28/2021, de modificació del Codi Civil 
de Catalunya.

– Aquest Decret llei té per objectiu modificar el Codi Civil de Catalunya pel que 
fa als aspectes relatius a l’execució d’obres per a la millora de l’eficiència energètica 
o hídrica, i la instal·lació de sistemes d’energies renovables en els edificis subjectes 
al règim de propietat horitzontal.

– L’aspecte més destacable és la reforma de l’article 553-25.2, que preveu la ma-
joria simple dels propietaris que representin la majoria de quotes de participació per 
a aprovar els acords relatius a l’eficiència energètica dels edificis.



BOPC 401
10 d’octubre de 2022

4.50.02. Compliment de mocions 80

– El criteri de la majoria simple permet impulsar les instal·lacions per a la millora 
de l’eficiència energètica i l’establiment de sistemes d’energies renovables i, al ma-
teix temps, genera comportaments cooperatius entre els propietaris.

En quart lloc, aprovació del Decret llei 4/2022, de 5 d’abril, de mesures urgents 
en l’àmbit tributari i financer.

– Incrementa el tipus de gravamen de l’impost sobre les instal·lacions que inci-
deixen en el medi ambient creat en la Llei 5/2020, del 29 d’abril, que recau sobre 
l’activitat de producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica.

– Es preveu que aquest augment de recaptació, que es verifiqui per la diferència 
entre els tipus de gravamen aprovats en aquest Decret llei i els aprovats per la Llei 
5/2020, resti afectat al finançament d’actuacions de transició energètica.

En cinquè lloc, Acord de Govern de 28/11/2021 pel qual es crea el Programa 
temporal per al disseny i creació d’una empresa energètica pública de la Generalitat 
de Catalunya.

– Aquest Programa té com a objectius dissenyar la creació d’una empresa ener-
gètica pública de Catalunya per fomentar la transició energètica a Catalunya, que 
promogui la participació de la ciutadania en la creació de comunitats energètiques 
locals, que exploti la infraestructura pública; i altres recursos del país en la creació 
d’una xarxa de producció, distribució i comercialització pròpia, tot cercant el can-
vi de model energètic, afavorint-ne la democratització, l’equilibri territorial, el baix 
impacte ambiental i l’assoliment d’uns preus justos.

Finalment, en sisè lloc cal destacar l’Acord de Govern de 02/05//2022 d’aprova-
ció de la formulació del Pla territorial sectorial per a la implantació de les energies 
renovables a Catalunya. El document haurà de determinar les directrius generals de 
la distribució arreu del territori de les instal·lacions d’aprofitament de les energies 
renovables, fonamentalment eòlica i fotovoltaica, però també d’altres instal·lacions 
singulars necessàries per fer efectiva la transició energètica a Catalunya. També 
haurà d’establir tant les prioritats com els estàndards i normes de distribució territo-
rial necessàries per a la implantació d’energies renovables a Catalunya, incloent-hi 
mesures per minimitzar els seus impactes. Finalment, haurà de concretar, si s’escau, 
l’obligació de reserva de sòl per a aquest tipus d’instal·lacions.

Aquestes actuacions han fet possible la posada en servei de més de 30.000 ins-
tal·lacions d’autoconsum fotovoltaic amb una potència superior als 245 MW.

Pel que fa a la setena actuació, s’han iniciat els tràmits de redacció de l’Avant-
projecte de llei d’Estatut de Municipis Rurals. La fase de consulta pública prèvia a 
l’elaboració de l’avantprojecte de llei va finalitzar el dia 14 de juliol de 2022.

Per altra banda, s’han iniciat els tràmits per a la modificació del Decret de crea-
ció del Consell Català de Municipis Rurals. Aquesta modificació actualitza el De-
cret i en canvia el nom (el Decret del 2003 es deia Consell Català de Petits Munici-
pis), amplia la representació i l’adequa a la legislació vigent.

Així mateix, amb la constitució del Consell de governs locals el febrer d’en-
guany, amb àmplia representació del món rural, es posa en marxa un òrgan estatu-
tari que té com a finalitats:

a) Participar en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives i en la 
tramitació de plans, normes reglamentàries i avantprojectes de llei que afecten de 
manera específica les administracions locals.

b) Defensar l’autonomia local davant totes les institucions i els òrgans l’activitat 
legislativa o reglamentària dels quals afecti els ens locals de Catalunya.

c) Defensar l’autonomia local davant les diverses institucions que tenen la com-
petència de garantir el respecte d’aquest principi constitucional i estatutari.

Finalment, pel que fa al segon punt, amb l’objectiu de donar compliment als di-
ferents punts que insten al desplegament de l’Agenda Rural de Catalunya, el Govern 
va acordar, el dia 19 de juliol de 2022, el canvi de nom de la Comissió Interdepar-
tamental sobre Desenvolupament Rural, la qual ha passat a denominar-se Comissió 
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Interdepartamental de Governança Rural. Aquesta Comissió tindrà, entre d’altres 
funcions, la d’impulsar un espai de debat i reflexió sobre el despoblament a deter-
minades zones de Catalunya amb la participació de les diverses administracions pú-
bliques, entitats i persones expertes; la de coordinar l’elaboració d’un informe, amb 
les aportacions dels diversos departaments concernits, en el qual s’avaluï la situació 
actual de despoblament d’algunes zones rurals i es proposin mesures concretes, en 
els aspectes en què tinguin competència; la d’avaluar i identificar les necessitats del 
món rural a través de l’Agenda Rural de Catalunya, tot utilitzant un marc de concer-
tació i participació ciutadana; o la de proposar accions de govern, d’acord amb les 
conclusions de l’Agenda, orientades a l’equilibri territorial de Catalunya de manera 
que, aprofitant l’efecte sinèrgic de les àrees urbanes, es faciliti el desenvolupament 
econòmic i social respectuós amb el mediambient.

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

Control del compliment de la Moció 114/XIV, sobre les inversions 
empresarials
390-00114/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 73081 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2022

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 114/XIV, sobre les inversions em-
presarials (tram. 390-00114/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat 4.a), el passat 7 de juliol es va publicar el Decret 
131/2022, del Reglament de desplegament de la Llei de facilitació de l’activitat eco-
nòmica, quedant així completat el desplegament reglamentari de l’esmentada llei.

En relació amb l’apartat 4.b), atesa la importància del sector de l’automoció en 
el teixit productiu i davant el repte que ha d’afrontar per tal de reconvertir-se cap 
a l’electromobilitat, el Govern ha posat en marxa l’Oficina Pública per la Transfor-
mació de les Indústries de Mobilitat i Automoció. Es tracta d’una de les mesures 
urgents que s’implementen en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria 2022–
2025. L’Oficina té per objectiu acompanyar el sector en aquesta transformació, con-
tactant directament amb les empreses del sector per analitzar la seva situació en el 
mercat i gestionant els diferents instruments de suport a la intervenció industrial. 
D’altra banda, des de l’Oficina s’identificaran les oportunitats d’inversió per a que 
les empreses catalanes del sector de la mobilitat hi puguin accedir i es promouran 
nous projectes.

També des de la Direcció General d’Indústria i ACCIÓ es treballa per atraure 
inversió en projectes del sector de l’automoció i la seva cadena de valor. De fet, el 
sector va concentrar gairebé el 20% dels projectes d’inversió atrets a Catalunya l’any 
2021 amb suport d’ACCIÓ.

Així, en els darrers mesos s’han anunciat projectes estratègics d’inversió molt 
rellevants a Catalunya relacionats amb la cadena de valor del vehicle elèctric, que 
impulsen el valor afegit brut i l’ocupació industrial de Catalunya. Un exemple és el 
de l’empresa sud-coreana de components de bateries ILJIN Materials, que invertirà 
600 milions d’euros i crearà 500 llocs de treball amb l’obertura de la seva primera 
fàbrica a Europa. Es tracta de la inversió industrial més elevada de les darrers dues 
dècades a Catalunya.
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En relació amb l’apartat 4.c), assenyalar que Catalunya manté el seu atractiu com 
a context líder en captació d’inversió estrangera, i consolida el seu posicionament 
com a destinació d’inversió industrial, com així es posa de relleu a través de les da-
des següents:

– L’any 2021 s’ha materialitzat 82 projectes d’inversió a Catalunya amb el suport 
d’ACCIÓ, que impliquen 611,9 M€ d’inversió atreta, el millor resultat de la sèrie 
històrica.

– Aquests projectes han millorat el capital humà, a través de la creació de 3.211 
llocs de treball i el manteniment de 2.471 llocs addicionals. De fet, Catalunya és la 
tercera regió de l’Europa occidental en llocs de treball creats per projectes d’inversió 
estrangera l’any 2021(Font fDi Markets).

– La captació d’inversió industrial és clau per a la construcció d’una economia 
competitiva, industrialitzada, diversificada i sostenible. Per aquest motiu, la indús-
tria és el principal sector d’inversió, i 2 de cada 3 euros d’inversió estrangera cap-
tada per ACCIÓ han anat destinats a projectes industrials, posant de relleu l’aposta 
estratègica per captar inversions en aquest àmbit.

– Les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de Catalunya són un actiu clar, 
ja que són la principal via d’entrada dels projectes d’inversió, amb un 30% dels pro-
jectes materialitzats el 2021.

Un fet que mostra l’atractiu de Catalunya per a la inversió estrangera i la qualitat 
del treball per captar inversions de la Generalitat és que el Financial Times Group 
ha reconegut Catalunya com el territori d’Europa amb la millor estratègia per cap-
tar inversions estrangeres, tal com exposa l’informe European Regions and Cities of 
the Future 2022-23.

En relació amb l’apartat 4.d), s’impulsen un seguit de polítiques relacionades 
amb l’objecte de la moció i que tenen com a objectiu reforçar les capacitats pròpies 
com a autoritat laboral per a garantir l’acompliment de la legislació laboral en gene-
ral i les matèries que es concreten en la moció. En aquest sentit val la pena destacar 
l’augment de places destinades a personal inspector, i que es troben ja incloses en 
l’oferta d’ocupació pública, així com la convocatòria de processos selectius del Mi-
nisteri de Treball i Economia Social. La incorporació efectiva d’aquest personal es 
farà un cop es resolguin les convocatòries corresponents.

En relació amb l’apartat 4.e), l’estratègia de captació d’inversió estrangera d’AC-
CIÓ preveu la coordinació amb partners estratègics, tant públics com privats, que es 
conceben com a element clau en l’atracció d’inversió. Com ja s’ha exposat, aquesta 
estratègia ha estat reconeguda pel Financial Times Group com la millor estratègia 
per captar inversions estrangeres.

En el marc d’aquesta estratègia, es faciliten espais de coordinació i complicitat 
per atraure noves inversions. De fet, gairebé e l’15% dels projectes captats amb el 
suport d’ACCIÓ l’any 2021 els van apropar aquests partners estratègics. A més, i 
malgrat que no és la via d’entrada principal en nombre de projectes, la inversió gene-
rada pels projectes apropats a ACCIÓ pels partners representa el 34,8% de la inver-
sió captada el 2021. És la via d’entrada que més inversió atrau, mostrant la impor-
tància que ja té la coordinació i complicitat entre institucions en l’atracció d’inversió.

En relació amb l’apartat 4.f), des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
es promou una convocatòria de formació dual a través d’un contracte de formació 
en alternança, que per la propera convocatòria tindrà un pressupost de 25 milions 
d’euros, que seran 8 milions d’euros més que a la convocatòria anterior. En el marc 
d’aquesta convocatòria, es subvenciona la formació d’un certificat de professionalitat 
i el contracte de formació en alternança en empreses.

D’altra banda, des del SOC s’està en contacte permanent amb les empreses i els 
sectors amb l’objectiu de poder detectar les seves necessitats i donar suport per a la 
cerca de personal i definir formacions. També s’informa i s’assessora en relació amb 
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els programes vigents, com el de Formació Dual o el Forma i Insereix, pensats per 
dotar de talent a les empreses amb necessitats de contractació de perfils concrets.

En relació amb l’apartat 4.h), la Finestreta Única Empresarial (FUE) està ple-
nament operativa a 927 ajuntaments de Catalunya, que suposen el 98% del total i 
apleguen a més de 7 milions d’habitants, un 94% del total. Pel que fa al catàleg de 
tràmits de la Finestreta Única Empresarial, actualment tenim 711 tràmits al catàleg 
que estan tots disponibles en format electrònic. Pel que fa al nombre d’expedients 
que es gestionen, s’ha incrementat de manera exponencial, passant de 46.599 ex-
pedients l’any 2012 a més de 500.000 expedients l’any 2021. El 98% d’aquests ex-
pedients es gestionen electrònicament des de l’àrea privada de Canal Empresa, que 
és el portal de la FUE. Per tant, la FUE està totalment operativa i s’està adaptant a 
les previsions de la Llei 18/2020 pel que fa a la possibilitat de tramitar aportant les 
dades una única vegada i aconseguir que les empreses tinguin una visió 360º de les 
dades que les diferents administracions tenen d’elles. En aquest sentit, cal recor-
dar que la mateixa Llei dóna un termini de 2 anys per tal d’implantar les solucions 
tecnològiques que han de possibilitar a les empreses tramitar d’aquesta manera, i 
aquest període finalitza el 20 de gener de 2023.

En relació amb l’apartat 4.i), el Pacte Nacional per la Indústria 2022-2025, signat 
el passat 9 de setembre, preveu que la Comissió Executiva Permanent del Consell 
Català de l’Empresa, on hi estan representats els agents econòmics i socials, en farà 
el seguiment de la seva execució i assoliment d’objectius, motiu pel qual es faran un 
mínim de quatre reunions a l’any per tal que les unitats responsables informin del 
grau d’execució i obtenció de resultats de les actuacions incloses en el Pacte mitjan-
çant indicadors concrets, que seran recollits sistemàticament per l’Observatori de la 
Indústria.

En relació amb l’apartat 4.j), des de ja fa uns anys el SOC realitza, de forma 
anual, prospecció de les necessitats formatives de les empreses per orientar l’oferta 
formativa. Aquesta prospecció es basa en informació estadística del registre de con-
tractes laborals, en l’índex sintètic de les ocupacions, elaborat per l’Observatori de 
Treball i Model Productiu i també amb la valoració qualitativa que efectuen els ser-
veis territorials del SOC i les organitzacions empresarials, sindicals i municipalistes 
que integren el consell de direcció del SOC.

A més, enguany s’ha formalitzat una col·laboració a través de la qual es treballa 
directament amb les empreses, de la mà d’ACCIÓ i dels 24 clústers existents, per a 
identificar nous perfils competencials i els programes formatius associats. Així es 
pretén millorar, des dels diferents programes formatius del SOC, l’adequació de la 
formació professional per a l’ocupació a les necessitats de les empreses.

En relació amb l’apartat 4.k), el 27 de juny de 2022 es va celebrar, per primera 
vegada, el Dia Nacional de l’Empresa. En aquest marc, es van distingir les iniciati-
ves empresarials amb valors que posen les persones al centre, promovent un equili-
bri entre la competitivitat empresarial i la consciència social. Empreses que ja són 
avui exemples del que totes poden ser el dia de demà, vives i flexibles, construint 
un triple impacte (econòmic, social, mediambiental) per transformar el present i 
construir el futur. Aquesta iniciativa va portar associada també una campanya de 
comunicació.

En relació amb l’apartat 5, la delegada del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya a Madrid va comunicar el seu contingut a la Ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
i a la Ministra de Trabajo y Economía Social.

Barcelona, 29 de setembre de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball
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Control del compliment de la Moció 115/XIV, sobre la seguretat viària 
amb relació als modes de mobilitat
390-00115/13

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 72939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2022

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

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

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

Moció 115/XIV, sobre la seguretat viària amb relació als modes de mobilitat, amb 
número de tramitació 390-00115/13, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió d’Interior.

Barcelona, 28 de setembre de 2022
Joan Ignasi Elena García, conseller d’Interior

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 72939).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 23.11.2022 al 15.12.2022) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
16.12.2022, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.10.2022.

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Proposta d’audiència en ponència de Hunab Moreno, director general 
de Getir, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, per 
la regulació de l’activitat de cuina industrial vinculada a la venda a 
distància de plats preparats
352-01104/13

RETIRADA DE LA PROPOSTA

Comunicació de la retirada: GP ERC, GP JxCat (reg. 70768).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 05.10.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Bastardas i Boada, catedràtic 
de sociolingüística de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió 
de Cultura perquè informi sobre el Pacte Nacional per la Llengua
356-00798/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP ECP (reg. 72014).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Cultura, 16.09.2022.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
de Fonedors de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Treball 
perquè informi sobre les conseqüències de la pujada dels costos 
energètics per al sector metal·lúrgic
356-00816/13

SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units (reg. 70094).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 05.10.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè presenti 
l’informe «Anàlisi de les vacants laborals a Espanya»
356-00821/13

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 70472).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 05.10.2022.

Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics 
davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els recursos 
invertits per a combatre les altes temperatures a les aules el curs 
2022-2023
356-00832/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX (reg. 71849).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 05.10.2022.

Sol·licitud de compareixença del director general de Centres 
Concertats i Centres Privats davant la Comissió de la Infància 
perquè informi sobre els recursos invertits per a combatre les altes 
temperatures a les aules el curs 2022-2023
356-00833/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX (reg. 71852).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 05.10.2022.



BOPC 401
10 d’octubre de 2022

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 86

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre davant la Comissió 
d’Empresa i Treball perquè informi sobre la situació del teixit 
empresarial de les Terres de l’Ebre i les seves necessitats per a la 
millora de la competitivitat
356-00858/13

SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 72506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 05.10.2022.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Economia Social, 
el Tercer Sector i les Cooperatives davant la Comissió d’Empresa i 
Treball perquè informi sobre el model català dels centres especials 
de treball
356-00864/13

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 
(reg. 73191).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 05.10.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre de 
Formació Pràctica davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè 
informi sobre l’activitat d’aquest centre com a referent en la formació 
i el suport tecnològic a la indústria del metall
356-00866/13

SOL·LICITUD

Presentació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP (reg. 73197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 05.10.2022.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya corresponent al 2021
334-00067/13

PRESENTACIÓ: FISCALIA SUPERIOR DE CATALUNYA

Reg. 72358 / Coneixement i tramesa a la Mesa de la Comissió de Justícia: Mesa 

del Parlament, 04.10.2022

A la presidenta del Parlament
M. Hble. Sra.:
Em complau fer-vos a mans la memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya cor-

responent a l’exercici 2021, en compliment del que estableix l’article 96.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya.

Barcelona, 19 de setembre de 2022
El fiscal superior de Catalunya

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

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4038/2022, interposat per més de 
cinquanta diputats del Grup Parlamentari Vox del Congrés dels 
Diputats contra diversos articles de la Llei del Parlament de 
Catalunya 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la 
Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge
381-00010/13

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 72869 / Provisió del president del TC del 28.09.2022

Acord: Mesa del Parlament, 04.10.2022.
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Recurs d’inconstitucionalitat 5630/2022, interposat per més de 
cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular i del Grup 
Parlamentari de Ciutadans contra diversos articles del Decret llei 
6/2022, del 30 de maig, pel qual es fixen els criteris aplicables 
a l’elaboració, l’aprovació, la validació i la revisió dels projectes 
lingüístics dels centres educatius i de la Llei 8/2022, del 9 de juny, 
sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials en l’ensenyament 
no universitari
381-00011/13

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 72870 / Provisió del president del TC del 28.09.2022

Acord: Mesa del Parlament, 04.10.2022.
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