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del tram de l’autovia A-2 que passa per la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell i el Segrià
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Extinció d’Incendis i Salvaments
290-00352/13
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i  Universitats amb el 
conseller de Recerca i Universitats sobre les línies de treball del seu departament
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Sol·licitud i tramitació 40



BOPC 430
14 de novembre de 2022

Taula de contingut 4

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb el conseller 
d’Empresa i Treball sobre la temporada turística de l’estiu del 2022
354-00206/13
Sol·licitud i tramitació 40

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb el conseller 
d’Empresa i Treball sobre l’Estratègia catalana per a l’ocupació de qualitat 2022-2027
354-00207/13
Sol·licitud i tramitació 40
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356-00904/13
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Sol·licitud de compareixença de la presidenta del Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisual davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els contractes signats amb el grup empresarial Triacom
356-00907/13
Sol·licitud 41

Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach Boladeras, expresidenta del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre els contractes signats amb el grup em-
presarial Triacom
356-00908/13
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Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Pre-
sidència sobre els objectius i les actuacions del seu departament
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Sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb el conseller de Re-
cerca i Universitats sobre els objectius i les actuacions del seu departament
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Sol·licitud 43
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Compareixença de Josep Reyner i Serra, membre del col·lectiu Economistes pel Ben-
estar, davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00555/13
Substanciació 43
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Compareixença d’Oriol Amat, doctor en ciències econòmiques i rector de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat 
amb Catalunya
357-00559/13
Substanciació 43

Compareixença d’una representació de l’Oficina Antifrau de  Catalunya davant la 
Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a explicar el paper de l’Oficina en la 
investigació de membres de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00825/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 43

Compareixença d’una representació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a valorar la creació d’un 
mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació de les actua-
cions policials
357-00826/13
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 6052-2022, plantejada per la Secció Cinquena de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb 
relació al 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 la Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües 
oficials en l’ensenyament no universitari
382-00004/13
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 44
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment del concert educatiu 
de l’Escola Mary Ward de Barcelona i de defensa de les seves 
famílies
250-00713/13

RETIRADA

Retirada en la sessió 26 de la Comissió d’Educació, tinguda el 08.11.2022, DSPC-C 453.

Proposta de resolució sobre les mesures per a suprimir 
les desigualtats en les polítiques públiques pel que fa al dret 
de les dones embarassades a continuar l’embaràs
250-00824/13

RETIRADA

Retirada pel GP VOX (reg. 75712).
Coneixement: Mesa del Parlament, 08.11.2022.

Proposta de resolució sobre l’acceleració de la incorporació 
dels fàrmacs d’immunoteràpia contra el càncer de mama 
amb metàstasi a la Cartera de serveis de salut pública
250-00841/13

RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 75751).
Coneixement: Mesa del Parlament, 08.11.2022.
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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 de modificació de la disposició addicional de la Llei 
8/2022, del 9 de juny, sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües 
oficials en l’ensenyament no universitari
202-00052/13

PRESENTACIÓ: MARIA VERGÉS PÉREZ, SÍNDICA DE CONSELH GENERAU 

D’ARAN

Reg. 75851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2022

Ara Mesa deth Parlament
Maria Vergés, sindica d’Aran, d’acòrd damb aquerò qu’establís er article 79 dera 

Lei 1/2015, deth 5 de hereuèr, deth regim especiau d’Aran, que regule era capacitat 
legislativa deth Conselh Generau d’Aran, e er acòrd adoptat en plen deth dia 2 no-
veme de 2022, deth quau s’acompanhe eth certificat, presente era proposicion de lei 
següenta e sollicite que se tramite peth procediment de lectura unica.

Proposicion de lei de modificacion dera disposicion addicionau dera 
Lei 8/2022, deth 9 de junh, sus er us e er aprendissatge des lengües 
oficiaus en ensenhament non universitari

Exposicion de motius
Aran ei ua realitat occitana dotada d’ua identitat pròpia, damb diferentes mani-

festacions, entre eres era identitat lingüistica, reconeishuda per Estatut d’Autonomia 
de Catalonha ena reconeishença der aranés coma lengua deth sòn territòri. Aguesta 
singularitat ei objècte d’ua particulara proteccion mejançant un regim juridic espe-
ciau (articles 11.2, 36.3 e 94.1 der EAC). Aguest mandat estatutari se complic damb 
era aprobacion dera Lei 35/2010, d’1 d’octobre, der occitan, aranés en Aran e era Lei 
1/2015, de 5 de hereuèr, deth regim especiau d’Aran.

Era Lei 35/2010, d’1 d’octobre, der occitan, aranés en Aran, ena sua disposicion  
addicionau prumèra establís qu’aguesta Lei a caractèr de lei de desvolopament ba-
sic der Estatut e s’intègre, en aquerò qu’a relacion damb Aran, en regim especiau 
d’aguest territòri as quaus hèn referéncia es articles 11 e 94 der Estatut.

Atau madeish, per çò que hè ara lengua aranesa, er article 1.1 ditz qu’er objècte 
d’aguesta Lei ei era proteccion en Catalonha der occitan, nomentat aranés en Aran, 
coma lengua pròpia d’aguest territòri, en toti es domenis e sectors, eth foment, era 
difusion e eth coneishement d’aguesta lengua e era regulacion deth sòn us oficiau.

Er article 13.1 afirme qu’er aranés, com a lengua pròpia d’Aran, ei era lengua veï-
culara e d’aprendissatge abituau enes centres educatius d’Aran, d’acòrd damb aquerò 
qu’establís era normativa generau d’educacion.

Er article 14.1 ditz qu’era Administracion competenta en matèria d’educacion 
a de regular e organizar er us dera lengua pròpia d’Aran coma lengua veïculara e 
d’aprendissatge abituau der ensenhament infantil en Aran, en encastre dera norma-
tiva generau d’educacion dera Generalitat.

E er article 14.2 corrobòre qu’er aranés s’a d’utilizar normaument coma lengua 
veïculara e d’aprendissatge abituau ena educacion primària e segondària en Aran, 
d’acòrd damb era normativa generau d’educacion dera Generalitat.

Era Lei 1/2015, de 5 de hereuèr, deth regim especiau d’Aran, establís en sòn 
preambul qu’er occitan, ena sua varianta aranesa, ei era lengua pròpia d’Aran e ei 
uns des pilars e un des trèts fondamentaus que configuren era identitat aranesa, e 
l’includís laguens deth hèt nacionau occitan.
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Eth trèt caracteristic der aranés coma lengua veïculara descrit ena Lei 35/2010, 
torne a èster present ena Lei 1/2015. Concrètament, er article 8.1.c) establís qu’ei era 
lengua normaument emplegada coma lengua veïculara e d’aprendissatge enes cen-
tres educatius d’Aran.

Era reconeishença der aranés coma lengua veïculara e d’aprendissatge tanben ei 
reconeishuda pera normativa generau d’educacion de Catalonha. Atau, donc, era Lei 
12/2009, de 10 de seteme, d’Educacion de Catalonha, qu’establís, coma règla gene-
rau, qu’eth catalan ei era lengua pròpia de Catalonha, era normaument emplegada 
coma lengua veïculara e d’aprendissatge (article 11.1), tanben regule exprèssament 
er aranés. En article 17.1 ditz qu’er occitan, nomentat aranés en Aran, ei era lengua 
pròpia d’aguest territòri, d’acòrd damb er article 6.5 der Estatut, e coma tau ei era 
lengua veïculara e d’aprendissatge abituau enes centres educatius d’Aran.

Complementàriament hig que, totes es referéncies hètes pera lei ath catalan coma 
lengua pròpia e d’ensenhament en Catalonha, s’an d’esténer ar aranés entàs centres 
educatius d’aguest territòri. Atau, er article 17.2 establís que totes es referéncies que 
hè aguest títol ath catalan coma lengua pròpia der ensenhament en Catalonha, s’es-
tenen ar aranés entàs centres educatius d’Aran.

Era recenta normativa catalana aprovada tanben incidís en us des lengües en en-
senhament non universitari en Catalonha. Eth Decret lei 6/2022, ena exposicion de 
motius, relhèue era importància deth projècte lingüistic des centres educatius, en-
quiath punt de constituir er element centrau deth modèl lingüistic escolar de Cata-
lonha. En conformitat damb aquerò qu’establís er article 14 dera Lei 12/2009, de 10 
de junhsèga, d’Educacion, aguesta madeisha exposicion de motius rebrembe qu’es 
centres publics e es centres privats sostengudi damb hons publics an d’elaborar, 
coma part deth projècte educatiu, un projècte lingüistic qu’includisque eth tracta-
ment des lengües en centre.

Ei en aguest contèxte qu’er objectiu deth Decret lei 6/2022 ei fixar es critèris 
aplicables ara elaboracion, era aprobacion, era validacion e era revision des projèc-
tes lingüistics des centres educatius e publics e des centres educatius privats sosten-
gudi damb hons publics, entà establir es ahèrs relatius ara organizacion der ensen-
hament e ar us des lengües oficiaus en cada centre.

En moment d’establir era sua regulacion, eth Decret lei 6/2022 a presenta era sin-
gularitat d’Aran des dera perspectiva lingüistica (article 3.3). Ena disposicion addi-
cionau tresau se referís a Aran e ar aranés dident qu’en territòri d’Aran, es projèctes 
lingüistics an de tier en compde er aranés coma lengua veïculara pròpia d’Aran e 
coma lengua veïculara e d’aprendissatge abituau enes sòns centres educatius, d’acòrd 
damb era normativa reguladora.

Era configuracion que hè eth Decret lei 6/2022 coïncidís totaument damb era 
includida enes leis deth regim especiau d’Aran e der occitan e enla Lei 12/2009, 
d’Educacion: era qualificacion der aranés, en territòri d’Aran, coma lengua pròpia 
e, per adesion, coma lengua veïculara e d’aprendissatge abituau enes sòns centres 
educatius.

Eth Parlament de Catalonha aprovèc eth passat mes de junhsèga era Lei 8/2022, 
de 9 de junh, sus er us e er aprendissatge des lengües oficiaus en ensenhament non 
universitari. Aguesta lei establís qu’eth catalan, coma lengua pròpia de Catalonha, ei 
era lengua normaument emplegada coma lengua veïculara e d’aprendissatge deth sis-
tèma educatiu, e era d’us normau ena acuelhuda der escolanat nauvengut (article 2.1).

Era Lei 8/2022, tanben a en compte era singularitat lingüistica d’Aran, de manèra 
qu’ena disposicion addicionau unica ditz qu’enes centres educatius d’Aran, es pro-
jèctes lingüistics an de garantir er aprendissatge e er us curricular e educatiu abituau 
der aranés, lengua pròpia d’aguest territòri, en conformitat damb aquerò qu’establís 
era normativa.

Totun, es trèts caracteristics der aranés ena Lei 8/2002 diferissen parciaument 
des remassadi ena normativa nomentada enes paragrafs anteriors, includit eth De-
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cret lei 6/2022. Aguesta lei non reconeish exprèssament era condicion der aranés 
coma lengua veïculara e d’aprendissatge abituau en ensenhament des centres edu-
catius d’Aran.

Atau donc, era Lei 8/2022 non remasse de manèra exprèssa eth tradicionau ligam 
qu’era legislacion catalana (adès analisada) establís (leis deth regim especiau d’Aran 
e der occitan, Lei 12/2009 e Decret lei 6/2022) entre era reconeishença deth caràc-
ter de lengua pròpia der aranés e, ara seguida, en domeni der ensenhament, eth sòn 
caractèr de lengua veïculara e d’aprendissatge abituau.

Per tot aquerò que s’a exposat e entà garantir era seguretat juridica e evitar in-
terpretacions erronèes en aquerò que tanh ara pervivéncia der aranés coma lengua 
veïculara e d’aprendissatge abituau enes centres educatius d’Aran, se considère ne-
cessari proposar era modificacion dera Lei 8/2022 ena referéncia especifica ar us e 
aprendissatge dera lengua aranesa en ensenhament non universitari.

Proposicion de lei de modificacion dera disposicion addicionau dera 
Lei 8/2022, deth 9 de junh, sus er us e er aprendissatge des lengües 
oficiaus en ensenhament non universitari

Article unic 
Se modifique era disposicion addicionau dera Lei 8/2022, deth 9 de junh, sus er 

us e er aprendissatge des lengües oficiaus en ensenhament non universitari, que de-
more redigida d’aguesta manèra: 

Enes centres educatius d’Aran, es projèctes lingüistics an de garantir er aprendis-
satge e er us curricular e educatiu abituau der aranés, coma lengua pròpia d’aguest 
territòri e coma lengua veïculara, en conformitat damb aquerò qu’establís era nor-
mativa aplicable.

Disposicions finaus

Prumèra. Efèctes economics e pressupostaris
Es precèptes qu’eventuaument representèssen era realizacion de despenes damb 

cargue enes pressupòsti dera Generalitat, o ua diminucion des revenguts, produsi-
ràn efèctes a partir dera aplicacion dera lei de pressupòsti corresponenta ar exercici 
pressupostari immediatament posteriora ara aplicacion dera lei.

Dusau. Entrada en vigor
Aguesta lei entre en vigor eth dia següent dera sua publicacion en Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Conselh Generau d’Aran, 2 de noveme de 2022
Maria Vergés, sindica d’Aran

N. de la r.: La documentació tramesa pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’acompanyament a mares que 
denuncien abusos sexuals de criatures i a dones que denuncien 
abusos sexuals
250-00848/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 75704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Gemma Lienas 

Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució sobre l’acompanyament a mares que denuncien abusos 
sexuals de criatures i a dones que denuncien abusos sexuals, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’apartat c de l’article 4 de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la vio-

lència masclista defineix la violència sexual contra la dona com a «Violència sexual: 
comprèn qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual i la dignitat personal 
de la dona creant unes condicions o aprofitant-se d’un context que, directament o 
indirecta, imposin una pràctica sexual sense tenir el consentiment ni la voluntat de 
la dona, amb independència del vincle que hi hagi entre la dona i l’agressor o agres-
sors. Inclou l’accés corporal, la mutilació genital o el risc de patir-ne, els matrimoni 
forçats, el tràfic de dones amb finalitat d’explotació sexual, l’assetjament sexual i per 
raó de sexe, l’amenaça sexual, l’exhibició, l’observació i la imposició de qualsevol 
pràctica sexual, entre altres conductes.»

Respecte la violència cap a menors en l’àmbit familiar, a l’apartat segon de l’arti-
cle 5 de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista defineix 
violència en l’àmbit familiar com a «violència física, digital, sexual, psicològica o 
econòmica exercida contra les dones i els menors d’edat en el si de la família i per-
petrada per membres de la mateixa família o per membres del nucli de convivència, 
en el marc de les relacions afectives i dels lligams de l’entorn familiar. Inclou els 
matrimonis forçats. No inclou la violència exercida en l’àmbit de la parella.»

L’apartat 6 de l’article 31 de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la vio-
lència masclista indica que «Quan una dona acudeixi a una comissaria per presentar 
una denúncia com a conseqüència d’haver viscut qualsevol de les manifestacions de 
la violència masclista, els agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
o de les policies locals de Catalunya han de requerir al col·legi d’advocats la presèn-
cia d’un lletrat per a garantir l’assistència lletrada des del moment inicial de la de-
núncia». Per tal d’aconseguir l’efectivitat i el compliment d’aquest dret, el Consell de 
l’Advocacia Catalana i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, van 
signar un protocol d’actuació per assistència lletrada en casos de violència.

Tot i això, les dones víctimes de violència sexual o que acompanyen menors que 
han patit violència sexual dins l’àmbit familiar, no es troben acompanyades a l’hora 
de posar la denúncia, ni en el procés judicial, ni en acabar el judici si per manca de 
proves, l’agressor queda en llibertat. Les víctimes es troben davant d’un camí llarg 
i penós en què la seva intimitat s’exposa, a més de trobar-se en un moment emocio-
nal delicat com a víctima de violència masclista, molt especialment si és víctima de 
violència sexual i si és menor. A més de l’acompanyament legal, donada la durada 
i intensitat dels procediments judicials es fa necessari que aquest referent sigui el 
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mateix professional durant tot el temps del procés. Això afavoreix tant l’estabilitat 
psíquica i emocional com la confiança de la víctima, a més de minimitzar-se, en la 
mesura possible, la informació compartida i revictimització.

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 demanar una figura de referència 

que faci el seguiment de tot el procés de denúncia i judici per violència masclista 
i que acompanyi la dona en tot el procés i especialment en els moments més deli-
cats. Les víctimes seran acompanyades per un/a professional de referència ja que, 
per tractar-se de delictes especialment greus respecte dels quals hi ha obligació 
de denúncia (delictes contra la llibertat sexual), haurà de tenir coneixements jurí-
dic-processals per garantir que l’exercici de l’acció judicial pugui realitzar-se de la 
forma més efectiva possible.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Gemma Lienas Massot, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la senyalització de les fosses 
del cementiri de Montcada i Reixac
250-00849/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 75705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, David González 

Chanca, diputat, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la senyalització de les 
fosses del cementiri de Montcada i Reixac, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El sollevament militar del 18 de juliol de 1936, que a Catalunya es va produir bà-

sicament l’endemà, 19 de juliol, va fracassar a Catalunya per l’acció de les autoritats 
republicanes, de les organitzacions sindicals i polítiques, i la contribució decisiva 
dels comandaments militars i de la Guàrdia Civil lleials a la República.

Especialment durant l’any 1936, en el que la Generalitat de Catalunya no exercia 
un ple domini del territori i la població de Catalunya, elements vinculats a les Patru-
lles de Control i a les milícies obreres van desfermar una campanya de persecució 
i assassinat de persones identificades com a properes al sollevament militar, inclo-
ses persones properes a la Lliga, carlines, eclesiàstiques, falangistes, de la CEDA, o 
senzillament burgeses.

El 27 de setembre de 1936 es decretà la dissolució del Comitè Central de Milí-
cies Antifeixistes de Catalunya. Tanmateix, la progressiva recuperació del control 
per part de les autoritats republicanes no es va produir plenament fins després dels 
Fets de Maig de 1937, moment a partir del qual la repressió en la rereguarda repu-
blicana s’adreça també a militants del POUM i de l’anarcosindicalisme. Les Patru-
lles de Control foren dissoltes definitivament el 4 de juny de 1937.

Segons dades de la Generalitat de Catalunya, la xifra total de víctimes de la re-
pressió en la rereguarda republicana, entre juliol del 1936 i febrer del 1939, va ser de 
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8.352, mentre que només entre juliol i setembre, el període més dur de la repressió, 
el nombre de persones assassinades va ser de 4.682.

Elements de la CNT-FAI van convertir el cementiri de Montcada i Reixac en el 
principal lloc d’inhumació de les víctimes de la seva repressió. També era el lloc on 
moltes d’aquestes víctimes hi trobaren la mort.

La Generalitat va promoure l’abril del 1937 un tribunal especial per esclarir i 
perseguir els autors d’aquella violència. Aleshores, sota el lideratge del jutge Josep 
Maria Bertran de Quintana es van obrir 17 fosses i es van localitzar 2.073 cadà-
vers, dels quals, «uns 1.600» a Montcada i Reixac, apuntava un informe elaborat pel 
mateix jutge, datat al novembre del 1937. Sota les instruccions del jutge Bertran de 
Quintana, es van exhumar 450 cadàvers a Montcada i Reixac, però es van tornar a 
inhumar els que no es van poder identificar.

Finalitzada la Guerra Civil, a partir de 1940 les autoritats franquistes van dur 
a terme diverses campanyes d’exhumació, i es van traslladar nombroses restes a la 
vall de Cuelgamuros, al mausoleu anomenat pel franquisme «Valle de los Caídos», 
construït per presos republicans, treballadors forçats.

Es calcula que a la fossa del cementiri de Montcada i Reixac hi reposen les res-
tes d’unes 700 persones. Al cementiri de Montcada i Reixac hi ha algun monument 
i alguna placa de després de la Guerra Civil en record de víctimes de la rereguarda 
republicana, però no està senyalitzada ni compta amb plafons informatius del Me-
morial Democràtic que expliquin què hi va passar.

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. Senyalitzar, mitjançant la Direcció General de Memòria Democràtica, la fossa 

comuna del cementiri de Montcada i Reixac, en la que es troben inhumades vícti-
mes de la repressió en la rereguarda republicana de la Guerra Civil de 1936-1939, i 
a instal·lar-hi el corresponent plafó informatiu.

2. Estudiar la inclusió de l’espai en els itineraris de la Memòria Democràtica.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, David González Chanca, 

Ferran Pedret i Santos, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la senyalització de les fosses 
del cementiri de Cerdanyola del Vallès
250-00850/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 75706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, David González 

Chanca, diputat, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la senyalització de les 
fosses del cementiri de Cerdanyola, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El sollevament militar del 18 de juliol de 1936, que a Catalunya es va produir bà-

sicament l’endemà, 19 de juliol, va fracassar a Catalunya per l’acció de les autoritats 
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republicanes, de les organitzacions sindicals i polítiques, i la contribució decisiva 
dels comandaments militars i de la Guàrdia Civil lleials a la República.

Especialment durant l’any 1936, en el que la Generalitat de Catalunya no exercia 
un ple domini del territori i la població de Catalunya, elements vinculats a les Patru-
lles de Control i a les milícies obreres van desfermar una campanya de persecució 
i assassinat de persones identificades com a properes al sollevament militar, inclo-
ses persones properes a la Lliga, carlines, eclesiàstiques, falangistes, de la CEDA, o 
senzillament burgeses.

El 27 de setembre de 1936 es decretà la dissolució del Comitè Central de Milí-
cies Antifeixistes de Catalunya. Tanmateix, la progressiva recuperació del control 
per part de les autoritats republicanes no es va produir plenament fins després dels 
Fets de Maig de 1937, moment a partir del qual la repressió en la rereguarda repu-
blicana s’adreça també a militants del POUM i de l’anarcosindicalisme. Les Patru-
lles de Control foren dissoltes definitivament el 4 de juny de 1937.

Segons dades de la Generalitat de Catalunya, la xifra total de víctimes de la re-
pressió en la rereguarda republicana, entre juliol del 1936 i febrer del 1939, va ser de 
8.352, mentre que només entre juliol i setembre, el període més dur de la repressió, 
el nombre de persones assassinades va ser de 4.682.

Elements de les Patrulles de Control i de la CNT-FAI van protagonitzar una part 
significativa de la repressió en la rereguarda republicana, durant els primers mesos 
de la guerra, a la zona d’influència de nuclis com Ripollet, Cerdanyola del Vallès o 
Montcada i Reixac.

Finalitzada la Guerra Civil, a partir de 1940 les autoritats franquistes van dur 
a terme diverses campanyes d’exhumació, i es van traslladar nombroses restes a la 
vall de Cuelgamuros, al mausoleu anomenat pel franquisme «Valle de los Caídos», 
construït per presos republicans, treballadors forçats.

Al cementiri de Cerdanyola del Vallès hi va haver diverses fosses, en les que es 
calcula que van ser inhumades unes 158 persones víctimes d’aquesta onada de re-
pressió, així com 11 anarquistes víctimes de la repressió comunista contra militants 
del POUM i de les organitzacions anarquistes.

Una d’aquestes fosses es troba a l’interior de l’església del cementiri de Cerda-
nyola del Vallès. No hi ha senyalització ni plafons informatius.

L’ajuntament de Cerdanyola del Vallès i organitzacions memorialistes promouen 
des de fa temps un projecte per instal·lar, a l’interior de l’esmentada església (avui 
restaurada després dels danys patits durant la Guerra Civil), una exposició explica-
tiva d’aquests fets i d’altres ocorreguts durant el franquisme i la transició a la zona.

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. Dignificar i senyalitzar, mitjançant la Direcció General de Memòria Democrà-

tica, les fosses comunes del cementiri de Cerdanyola del Vallès, en la que es troben 
inhumades víctimes de la repressió en la rereguarda republicana de la Guerra Civil 
de 1936-1939, i a instal·lar-hi el corresponent plafó informatiu.

2. Donar suport al projecte expositiu que promou l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès i entitats memorialistes a l’interior de l’església del cementiri de Cerdanyola 
del Vallès.

3. Estudiar la inclusió de l’espai en els itineraris de la Memòria Democràtica.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, David González Chanca, 

Ferran Pedret i Santos, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a millorar 
la qualitat de vida de les persones celíaques
250-00851/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 75707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2022

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 Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’adopció de me-
sures per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons l’Organització Mundial de Gastroenterologia la malaltia celíaca, MC o 

celiaquia és una malaltia crònica multisistèmica amb base autoimmune, permanent 
en individus genèticament predisposats, induïda per la ingesta de gluten, una proteï-
na present en cereals com el blat, l’ordi, el sègol, l’espelta, el kamut, el triticale i la 
civada; que provoca l’atrofia de les vellositats de l’intestí prim, la qual cosa afecta la 
capacitat d’absorbit els nutrients dels aliments.

Segons diversos estudis la prevalença de la malaltia celíaca afecta entre l’1 i 2% 
de la població en el països occidentals. I es calcula que a Catalunya hi ha al voltant 
de 75.000 persones celíaques malgrat que només el 30% d’elles estan diagnostica-
des. El fet de que les manifestacions de la malaltia siguin múltiples i molt diverses 
(irritació de la pell, dolor i distensió abdominal, fatiga, pèrdua de gana, entre d’al-
tres) o fins i tot que es pugui presentar de forma asimptomàtica complica el diag-
nòstic precoç; de fet a l’any 2018 es trigava una mitjana de 7 anys en diagnosticar 
una persona celíaca adulta.

Tampoc ajuden a la precoç diagnosi i a l’eradicació del desconeixement envers 
aquesta malaltia noves dietes que inclouen aliments sense gluten com a garants 
d’objectius que res tenen a veure amb la seva finalitat. Si volem posar sobre la taula 
el problema, hem de lluitar contra el desconeixement del mateix.

El tractament de les persones celíaques existent actualment és el seguiment es-
tricte d’una dieta sense ingesta de gluten durant tota la vida. L’accés a productes 
sense gluten actualment està molt més normalitzat i molts comerços d’alimentació ja 
disposen d’apartats específics per a productes sense gluten, però l’alt cost d’aquests 
productes és encara una de les principals dificultats pels malalts. Es calcula que la 
diferència de preu entre aquests i els productes amb gluten pot arribar a superar el 
252% i que el sobre cost per una família per la compra de productes sense gluten 
pot arribar al 850 € anuals.

Com dèiem aquest sobre cost és una de les principals dificultats per les perso-
nes que pateixen de celiaquia, i sobretot és un greu problema per les persones que 
es troben en situació de vulnerabilitat, ja que està en risc que puguin seguir una die-
ta lliure de gluten. Cal deixar en evidència que el fet de no seguir una correcta dieta 
sense gluten (ja sigui per manca de recursos, diagnòstic, simplement coneixement o 
contaminació creuada) pot comportar algunes complicacions severes per la salut com 
anèmia, osteoporosi, infertilitat, deficiències de vitamines i minerals, limfomes intes-
tinals, entre d’altres.

Aquesta no és la primera vegada que es debat sobre mesures que cal reforçar o 
implementar per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques, a l’any 2014 i 
a l’any 2017 el Parlament de Catalunya van aprovar les Resolucions 879/X i 552/XI  
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respectivament. Malgrat això, i sent conscients de que s’ha avançat i s’ha millorat en 
alguns aspectes, encara queden molts aspectes pendents de resoldre.

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. Implementar definitivament el sistema d’alerta a l’ECAP que alerta al profes-

sional sanitari d’un possible cas de celiaquia i recomana fer-ne les proves, en el cas 
de que es compleixin uns paràmetres concrets que fan sospitar que es troba davant 
d’un possible pacient que pateix la malaltia; tal i com a l’any 2020 va aprovar l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya, per millorar la detecció precoç de la malaltia.

2. Informar i sensibilitzar sobre les diferències existents entre una dieta sense 
gluten i una dieta que persegueix altres objectius.

3. Crear un sistema d’ajuts per a l’adquisició de productes sense gluten, espe-
cialment destinat a persones en situació de vulnerabilitat que requereixin una dieta 
sense gluten.

4. Crear un sistema de formació especial orientat al coneixement i al tractament 
dels aliments en els sectors de la hostaleria, la restauració, la sanitat i l’educació, per 
evitar així factors de risc com la contaminació creuada i assegurar la disponibilitat 
de menús sense gluten adequat per les persones amb celiaquia en aquests sectors 
mitjançant campanyes de sensibilització.

5. Millorar el sistema de control de fabricació dels aliments sense gluten per tal 
d’evitar la contaminació creuada.

6. Incrementar els recursos destinats a campanyes informatives i de sensibilitza-
ció sobre la malaltia celíaca amb col·laboració d’associacions de persones celíaques. 
Així com donar suport a les associacions de persones celíaques, incrementant els 
ajuts per a la promoció de les activitats que desenvolupen.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Elena Díaz Torreve-

jano, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el millorament de les escoles en estat 
urgent de rehabilitació
250-00852/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 75852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2022

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

nya, Anna Erra i Solà, portaveu a la Comissió d’Educació del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, Irene Negre i Estorach, diputada del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la millora de les esco-
les en estat urgent de rehabilitació, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Aldea és un municipi de les Terres de l’Ebre que disposa de 3 centres educa-

tius, una llar d’infants i dos escoles d’infantil i primària.
L’Ajuntament de l’Aldea ha estat reclamant des del 2019 inversions al Departa-

ment d’Ensenyament de les Terres de l’Ebre. Unes inversions que estaven programa-
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des en l’anterior legislatura (2015-2019) i que de sobte es varen veure aturades amb 
el canvi de govern al 2019.

Des de l’Ajuntament sempre s’ha estat a disposició del Departament per dur a 
terme conjuntament aquestes obres de millora dels centres educatius, amb el com-
promís d’aportar també de la seva part per a facilitar l’execució de les obres.

L’escola Maria Garcia Cabanes té una necessitat inajornable de substitució de 
tancaments, tant per eficiència energètica com per seguretat i benestar dels alum-
nes. Aquesta escola, construïda l’any 1979, es troba actualment amb la necessitat 
de substitució de tancaments no per caprici d’un ajuntament, sinó perquè quan plou 
perquè entra aigua i regalima per la paret, així com també entra l’aire quan fa vent. 
Aquestes obres de substitució de tancaments van començar abans del 2019 i de sobte 
va deixar de ser una necessitat urgent per part del Departament.

L’escola 21 d’abril, construït el 1984, té la necessitat de substitució de WC’s i de 
reparació de la teulada. Aquests WC’s, que no tenen ni tapa per seure els xiquets i 
xiquetes, van començar també a ser substituïts abans del 2019 i amb el canvi de go-
vern a l’ajuntament de sobte també van aturar-se.

La teulada, també reclamada per part de l’ajuntament, necessita una intervenció 
aviat perquè la tela asfàltica ja no fa la funció per la qual està posada i això provoca 
filtracions d’aigua amb tot els danys estructurals que això comporta.

En ple Segle XXI sembla impossible que uns alumnes tinguin que estar fent clas-
se en uns centres amb aquestes condicions. Des de l’ajuntament i sempre amb bona 
entesa s’ha intentat aconseguir almenys que el Departament programi aquestes 
obres en les obres de millora de centres RAM.

Després de molts intents, de manera verbal i finalment amb reclamació escrita, 
des del Departament el director adjunt respon a la tinenta d’Alcaldia: 

«L’informem que les obres RAM planificades als centres educatius de l’Aldea per 
ser realitzades en els mesos de vacances escolars d’estiu no s’ha pogut dur a terme 
per causa de la desviació de costos en el pressupost total assignat en aquesta par-
tida.

Tan aviat com tinguem de nou disponibilitat pressupostària procedirem a la seva 
priorització i execució.»

A banda que l’ajuntament no tenia constància per escrit ni la certesa de realitza-
ció d’aquestes obres, ara ens trobem que no queda partida pressupostària.

Com s’ha dit i reclamat des de l’ajuntament: els xiquets i xiquetes de l’Aldea no 
mereixen això.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Realitzar les actuacions de rehabilitació exposades a l’escola Maria Garcia Ca-

banes i l’escola 21 d’abril en la propera programació de les obres RAM a les Terres 
de l’Ebre, com a prioritat el 2023.

2. Comunicar a l’Ajuntament de l’Aldea el calendari de realització de les obres 
dels dos centres aldeans.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Anna Erra i Solà, portaveu a la CE; Irene 

Negre i Estorach, diputada, GP JxCat
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria 
dels Mossos d’Esquadra a Manlleu per a cobrir el nord d’Osona
250-00853/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 75858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2022

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu, Mercè Esteve i Pi, diputada, Irene Negre i 

Estorach, diputada, Anna Erra i Solà, diputada del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la construcció d’una nova comis-
saria de Mossos d’Esquadra a Manlleu amb cobertura Osona Nord, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment els veïns de la ciutat de Manlleu tenen com a una de les seves prin-

cipals preocupacions la seguretat, fet que queda palès en l’últim Dibaròmetre. Els 
comportaments incívics són part dels principals motors d’aquesta inseguretat, jun-
tament amb la sensació de pocs efectius policials.

Des de Junts per Catalunya som conscients que l’ABP de Vic fa tot el possible 
per donar seguretat a la ciutadania de Manlleu, però el fet que l’ABP de Vic, primera 
comissaria en el desplegament dels Mossos d’Esquadra al territori, doni cobertura 
a 51 poblacions molt disperses i per tant sigui una de les comissaries de ME amb 
més poblacions sota la seva protecció, fa que no sigui possible aquesta cobertura de 
Manlleu.

La policia local de Manlleu suporta tota la càrrega de treballa d’unes competèn-
cies com a col·laboradora en seguretat ciutadana, fet que no permet treballar la pro-
ximitat, l’incivisme i la presencia policial.

Els cos competent de la seguretat ciutadana a Manlleu, els Mossos d’Esquadra, 
inverteix entre 35 i 70 hores setmanals a la població, fet que origina que sigui la po-
licia local de Manlleu la que assumeixi la major part dels requeriments i això es pot 
veure en els indicadors quantitatius que a continuació exposem: 

– 30.921 servei realitzats per la policia local durant l’any 2021 dels quals 9.743 
són serveis relacionats amb la seguretat ciutadana. 

– Del total dels serveis, un 4% van ser serveis derivats del cos de MMEE a la 
policia local, perquè no tenien patrulles a la població. El 112 ens va derivar el 2% 
dels serveis registrats.

– El 67,31% del detinguts els fa la policia local, en front de 32,69% dels Mossos 
d’Esquadra.

– Durant el 2021 la policia local va instruir 2.104 diligències, que representen el 
72% del total de les diligències.

Només amb aquestes dades ja es notori que el pes de la seguretat ciutadana recau 
sobre el cos de la policia local, sense que aquesta sigui una competència titular del cos 
policial, fet que evidencia la necessitat d’una comissaria del cos de Mossos d’Esqua-
dra a Manlleu amb la finalitat de distribuir la càrrega de treball entre cossos policials 
amb la finalitat de millorar la seguretat ciutadana i recuperar la sensació de seguretat 
a la població.

A tots aquests fets exposats és suma la immillorable localització de Manlleu per 
donar cobertura al territori Nord de la comarca, reforçant així la seva capitalitat 
Nord de la comarca, fent possible així reduir els temps de trasllat de les patrulles 
per exemple les poblacions a la Vall del Ges i Vall del Bisaura, zones on últimament 
ha augmentat de forma preocupant la delinqüència, o bé facilitant molt la connexió 
amb les zones rurals i alhora d’interès turístic del parc del Collsacabra, com Taver-
tet o Rupit i Pruit.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar un projecte de comissaria de districte o ABP a Manlleu en un termini 

no superior a 1 any.
2. Construir la nova comissaria, ja sigui ABP o comissaria de districte, en el ter-

mini màxim d’1 any a comptar des de tenir el projecte executiu.
3. Dotar de tots els efectius de Mossos d’Esquadra suficients per a la comarca per 

tal de poder fer front a la creació d’una nova localització de ME a la comarca i que 
no vagi en detriment dels efectius a Vic, en un termini no superior a 1 any.

4. Dotar de partida pressupostària per als anteriors punts exposats.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Mercè Esteve i Pi, Irene Negre i Estorach, 

Anna Erra i Solà, diputades, GP JxCat

Proposta de resolució sobre l’atenció a les persones amb autisme
250-00854/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 75872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2022

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

David Saldoni i de Tena, portaveu a la Comissió de Drets Socials del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, M. Assumpció Laïlla Jou, diputada del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’Atenció 
a les Persones amb Autisme, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (a partir d’ara, autisme) és un trastorn neu-

rològic, que implica una alteració significativa en el desenvolupament de les habili-
tats de comunicació, llenguatge i relació social, i que implica interessos restringits 
i conductes repetitives i estereotipades així com alteracions sensorials en alguns 
casos.

Les persones amb Autisme presenten en alguns casos, dificultats comunicatives, 
discapacitat intel·lectual, alteracions en el comportament... que pel desconeixement 
general de l’Autisme, provoquen situacions refús i estigma.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 1 de cada 160 nens té algun 
trastorn de l’espectre autista. Aquesta proporció va en augment i segur que tots te-
nim algú amb aquesta condició a prop.

Tot i que cada persona amb diagnòstic d’autisme té unes característiques dife-
rents que comporten unes necessitats també diferents i de diferent intensitat, hi ha 
consens en que si el diagnòstic es fa al més aviat possible i la intervenció primerenca 
es comença en l’etapa preescolar, la vida de les persones amb autisme es desenvolu-
parà en millors condicions.

L’Autisme afecta a la persona al llarg de la seva vida, i per tant cal una resposta a 
mida en cada etapa evolutiva, i en funció de les necessitats canviants de la persona, 
si està en etapa escolar, laboral i en la vellesa, així com també en el temps de lleure.

Per aquests motius, presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Revertir la invisibilitat de les persones amb autisme, les seves famílies i enti-

tats d’aquest sector.
2. Que promogui la participació en tots els grups de treball en el que es treballi 

temes de Dependència.
3. Que modifiqui la cartera de serveis i contempli l’atenció a les Persones amb 

Autisme.
4. Estableixi formació continuada per a les persones amb assistència personal
5. Reactivi el Programa Pilot de l’assistència personal.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; David Saldoni i de Tena, portaveu a la CDS; 

M. Assumpció Laïlla Jou, diputada, GP JxCat

Proposta de resolució sobre l’ampliació i el millorament de l’estació 
de bombament principal del sistema Cunit-Cubelles de l’Agència 
Catalana de l’Aigua
250-00855/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 75911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada, Dolors Car-

reras Casany, diputada, Juan Luis Ruiz López, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per l’ampliació i 
millora de l’estació de bombament principal del sistema Cunit-Cubelles, de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és la responsable del funcionament de l’es-

tació de bombament principal i platja del sistema denominat Cunit-Cubelles, que 
presenta problemes e incidències des de fa més de 10 anys. Aquests problemes han 
estat reconeguts per la pròpia ACA sense que a hores d’ara s’hagi efectuat cap inter-
venció per a la seva solució.

Durant l’any 2009, l’ACA va demanar la redacció de dos projectes per resoldre la 
problemàtica existent de sobreeiximents al riu Foix al seu pas per TM de Cubelles. 
Aquests projectes eren: 

– «Projecte Constructiu d’actuacions per reducció de sobreeiximents a les esta-
cions de bombeig principal i platja del sistema Cunit-Cubelles. TM Cubelles» amb 
un pressupost de 802.094,09 € (IVA no inclòs). Aquest projecte tenia per objecte la 
remodelació i ampliació de l’Estació de bombament principal i la substitució de les 
bombes del sistema. 

– «Projecte Constructiu de nou col·lector / sobreeixidor submarí a l’àrea litoral 
de Cubelles (desembocadura del riu Foix)» amb un pressupost de 802.098,68 €. En 
aquest projecte l’objecte era la construcció de l’emissari submarí, donat que el cabal 
que no podia ser enviat des de l’Estació de bombament principal cap a l’EDAR s’en-
viava a través d’aquest emissari submarí al mar.

Encara amb la consciència de la gran problemàtica i amb la qualificació d’aquests 
projectes com a prioritaris dins del PSARU (Pla de sanejament d’aigües residuals 
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urbanes), entre els anys 2009 i 2017 no es van dur a terme cap dels dos projectes, 
amb la justificació per part de l’ACA de problemes de finançament, quants aquest 
projectes haurien d’haver estat finançats al 100% per la pròpia ACA.

Aquesta problemàtica amb l’estació de bombament provoca inundacions a la via 
pública, en concret provoquen inundacions sota el pas de la via i el gual existent sota 
la xarxa de rodalies que passa per la població de Cubelles. De la mateixa manera, 
aquesta deficiència en l’estació de bombament provoca que les aigües fecals no ar-
ribin a la depuradora i acabin a la desembocadura del riu Foix, fet que produeix un 
greu perjudici per a la fauna. La desembocadura del Riu Foix està inclosa dintre de 
«Espacio Natura 2000» declarat de importància comunitària (LIC) i zona d’especial 
protecció per a les aus (ZEPA). Així mateix, també es troba inclosa a l’inventari de les 
zones humides de Catalunya elaborat per la Direcció general de Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya (Codi 10001701 Desembocadura del riu Foix).

Entre els anys 2018 i 2019 l’Ajuntament de Cubelles va demanar l’adequació 
d’aquests projectes realitzats al 2009 per la pròpia ACA per tal de poder solucionar 
la problemàtica existent. En aquest cas, l’ACA va informar que només es faria càrrec 
del 25% del finançament del projecte.

Finalment es va implantar per part de l’Ajuntament de Cubelles el projecte cone-
gut com a «Vòrtex», un separador hidrodinàmic amb un cost final de casi 3 M€, 
finançat casi en la seva totalitat amb fons del propi Ajuntament, per tal de intentar 
solucionar les inundacions que es pateixen cada vegada de hi ha una pluja.

Amb la posada en marxa del nou sistema «Vòrtex» es detecta que existeixen re-
torns per part de l’estació de bombament principal del sistema Cunit-Cubelles que 
pertany a l’ACA, que provoquen una càrrega al col·lector per gravetat que baixa pa-
ral·lel al riu Foix. Això fa que saltin les tapes existents sota el pas de la via i s’inun-
di el gual existent sota les vies ferroviàries que fa de dipòsit regular dels retorns de 
l’estació de bombament principal del sistema Cunit-Cubelles titularitat de l’ACA.

També es detecta que l’estació de bombament principal del sistema Cunit-Cube-
lles de l’ACA no funciona amb regularitat, ja que les bombes no donen el cabal mí-
nim de 167 l/s, sinó com a molt 120 l/s, quant el cabal hauria de ser de 240 l/s. Per 
aquest motiu hi ha un retorn cap al «Vòrtex» amb una alta concentració de sòlids. 
Aquestes aigües, al no estar diluïdes provoquen el rebliment dels filtres del «Vòr-
tex», fent-lo funcionar per sobre de les condicions de dissenys.

En conclusió ens trobem davant d’una greu problemàtica, tant d’infraestructura 
com ambiental, provocada per la inacció de l’ACA evadint les seves responsabilitat 
de manteniment i adequació de les seves instal·lacions, com és el cas de l’estació de 
bombament principal del sistema Cunit-Cubelles que actualment el Consell Comar-
cal del Baix Penedès té cedida la seva gestió. L’ACA ha de posar solució a aquesta 
problemàtica i per això és necessari que s’executi la substitució de les bombes de 
l’estació de bombeig per a que el seu cabal sigui de 240 l/s i no es produeixin el 
vessament al «Vòrtex» i aquest pugui funcionar correctament en la filtració de les 
aigües de forma correcta.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Realitzar i executar amb urgència un projecte per a realitzar les obres d’ampli-

ació i millora de l’estació de bombament principal del sistema Cunit-Cubelles, amb 
les necessitats existents.

2. Dotar a l’ACA, i en aquest cas el Consell Comarcal del Baix Penedès, dels 
fons necessaris per a la realització del manteniment i millora de les instal·lacions de 
les que són responsables.
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3. Garantir l’aplicació de la normativa ambiental per a la protecció de la Desem-
bocadura del Riu Foix

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, Dolors Carreras Ca-

sany, Juan Luis Ruiz López, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el reconeixement del català al programa 
Erasmus+
250-00856/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 75923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2022

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

nya, Judith Toronjo Nofuentes, portaveu a la Comissió de Recerca i Universitats del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució pel 
reconeixement del català al programa Erasmus+, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Recerca i Universitats, amb el text següent: 

Exposició de motius
El suport lingüístic en línia OLS (Online Linguistic Support) és una plataforma 

gratuïta d’aprenentatge d’idiomes en línia dissenyada per a participants dels progra-
mes Erasmus+ i del Cos Europeu de Solidaritat.

A la plataforma OLS, les persones participants realitzen l’avaluació obligatòria 
d’idioma abans i després de l’estada, així com els cursos opcionals durant l’estada. 
Les avaluacions estan disponibles en les 24 llengües oficials de la Unió Europea i 
els cursos en 22 llengües.

Amb data d’1 de juliol, va entrar en funcionament la nova plataforma OLS im-
plementada a través de l’EU Academy Platform i a més a més de les 24 llengües 
oficials de la UE, s’han inclòs en el seu desenvolupament l’islandès, el noruec, el 
macedoni, el serbi i el turc.

L’euskera, el català o el gallec, llengües oficials a l’Estat espanyol, no han sigut 
incloses en la licitació del 2022-2027 malgrat que les universitats públiques i pri-
vades ofereixen estudis majoritàriament en aquestes llengües perquè la normativa 
autonòmica així ho especifica present en aquest programa, ja que fins al 2011 estava 
present en l’EILC, sistema anterior a l’OLS. Això demostra que el requisit de ser 
llengua oficial de la UE no és aplicable i que l’oficialitat de les llengües cooficials a 
la Unió Europea no hauria de ser un impediment.

Entre els acords aconseguits a la Conferència sobre el Futur d’Europa, la pro-
posta 48, Cultura i Intercanvis, recull la promoció del multilingüisme i la protecció 
addicional de les llengües regionals i minoritàries.

Així mateix, la no inclusió del català, el gallec i l’euskera a la plataforma suposa 
una vulneració dels compromisos adquirits amb la Carta Europea de Llengües Re-
gionals o Minoritàries, ratificada pel Regne d’Espanya.

En conseqüència, el català, tot i ser una llengua amb més de deu milions de par-
lants, continua sense tenir el reconeixement com a llengua oficial a les institucions 
europees i als programes d’intercanvi d’estudiants Erasmus+. Un fet recollit al Pla 
d’Enfortiment de la llengua catalana, del que se’n desprenen mesures concretes i ac-
cions per al seu reconeixement en l’àmbit educatiu i acadèmic.

Per aquests motius, presenta la següent: 
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Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya constata la importància del Pla d’Enfortiment de la 

llengua catalana en aquest aspecte i insta al Govern a desplegar-ne les seves princi-
pals mesures per tal d’aconseguir el reconeixement del català dins el programa Eras-
mus+, que permetria donar un salt qualitatiu en la garantia i bon funcionament del 
procés d’acollida lingüística dels estudiants de mobilitat d’aquest programa.

2. Així mateix, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
instar a l’Estat espanyol a: 

a. Incloure a la plataforma OLS (Online Linguistic Support) el català, així com 
la resta del llengües cooficials a l’Estat espanyol –el gallec i l’euskera–, que són llen-
gües d’ensenyament, investigació i comunicació en universitats diverses que reben 
alumnes del programa Erasmus+ i del Cos Europeu de Solidaritat.

b. Sol·licitar formalment, a través del SEPIE (Servei Espanyol per a la Internaci-
onalització de l’Educació), la inclusió del català, el gallec i l’euskera a la plataforma 
OLS per al període 2022-2027, ja que fins ara no ho ha fet en cap moment, tal com 
ha indicat en repetides ocasions la mateixa Comissió Europea.

c. Reparar aquesta situació incorporant les tres llengües cooficials en el marc de 
la licitació actual de la nova plataforma europea OLS en el marc del programa d’in-
tercanvi d’estudiants Erasmus+ i del Cos Europeu de Solidaritat.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Judith Toronjo Nofuentes, portaveu a la 

CRU, GP JxCat

Proposta de resolució de rebuig a la loteria «La Dooble»
250-00857/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 75927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el rebuig 
a la loteria «Dooble», per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius
El model de la loteria «Dooble», que celebrarà el seu primer sorteig el proper 

20 de desembre i a priori destinarà els beneficis a programes socials, preveu que les 
entitats sense ànim de lucre comercialitzin participacions de números, en les quals 
podran sol·licitar al comprador un donatiu addicional per a l’entitat.

El moviment associatiu català de la discapacitat, representat pel COCARMI (Co-
mitè Català de Representants de persones amb Discapacitat), rebutja la nova loteria 
«Dooble» de la Generalitat per considerar que instrumentalitza les entitats socials i 
provoca confusió a la ciutadania sobre el seu finançament.

El COCARMI considera que llançar en aquests moments d’infrafinançament de 
les entitats socials una loteria basada en aquest sistema és una forma de confondre 
tant les entitats com els compradors ja que es podria assimilar que el joc pot ser la 
«solució» per millorar la sostenibilitat de les entitats sense ànim de lucre.

Les entitats socials sense ànim de lucre vinculades al moviment associatiu de la 
discapacitat mai han demanat el disseny d’un producte de joc per millorar el seu fi-
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nançament, a més aquest producte de joc s’ha tret al mercat sense el diàleg amb el 
tercer sector social.

Segons declaracions del president del COCARMI la gran majoria de les entitats 
no tenen l’estructura per poder ocupar-se de la venda i la gestió econòmica d’aques-
ta loteria. Això suposaria un sobreesforç i una responsabilitat per als equips de les 
entitats, que ja treballen al límit de la seva capacitat.

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. A revisar el model de subvencions i de finançament de les entitats del tercer 

sector social.
2. Retiri la «Dooble».
3. Pactar amb les entitats del tercer sector un calendari de convocatòries de sub-

vencions que es resolguin l’any anterior al període d’execució, o com a molt tard el 
primer trimestre de l’any en curs, a fi que les entitats puguin fer una planificació i 
les actuacions no s’executin sense saber si seran subvencionades, i a garantir el pa-
gament de les subvencions el primer trimestre de l’any d’execució d’una manera pro-
gressivament proporcional perquè les entitats no hagin d’assumir amb fons propis o 
pòlisses de crèdit els costos dels projectes subvencionats.

4. Revisar els projectes finançats per la convocatòria de subvencions per a pro-
jectes i activitats d’entitats de l’àmbit de les polítiques socials i per la convocatòria a 
càrrec de l’impost sobre la renda de les persones físiques que haurien de passar a la 
cartera de serveis socials d’una manera consensuada amb el tercer sector.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge
302-00199/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 76377 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.11.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

D’EN COMÚ PODEM (REG. 76377)

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

Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 302-00199/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 7 amb l’esmena 5

7. Reforçar els instruments d’atenció als desnonaments existents a les Oficines 
Locals d’Habitatge i als punts d’OFIDEUTE a tot el territori de Catalunya en col·la-
boració amb els Ajuntaments, estudiant la creació d’Unitats específiques de suport a 
les famílies en situació de vulnerabilitat amenaçades per un desnonament als muni-
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cipis de més de 20.000 habitants per acompanyar a les famílies durant tot el procés, 
oferir assessorament sobre les lleis vigents i les proteccions previstes per les famílies 
vulnerables, mediar amb les propietats, especialment amb els petits tenidors, per 
arribar a acords i mantenir a les famílies a casa seva.

Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 8 amb l’esmena 6

8. Avaluar els resultats obtinguts amb l’aplicació de l’impost sobre habitatges 
buits creat per la Llei 14/2015, de 21 de Juliol, amb l’objectiu d’implantar modi-
ficacions que reforcin la consecució dels objectius establerts inicialment, com ara 
l’eliminació de bonificacions o l’augment de la seva capacitat impositiva, per acon-
seguir que efectivament sigui un element dissuasiu a l’hora de mantenir habitatges 
buits. Així mateix, posar en marxa els equips necessaris per a fer-ho efectiu amb la 
inspecció i la tramitació dels expedients.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC; Susanna Segovia Sánchez, portaveu 

adjunta GP ECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el procés 
de preinscripció i la planificació de l’oferta formativa de la formació 
professional el curs 2022-2023
302-00200/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 76467; 76468 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.11.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 76467)

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, 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 el procés de preinscripció i la planificació de l’ofer-
ta formativa de la formació professional el curs 2022-2023 (tram. 302-00200/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 5

5. Garantir plaça a cicle formatiu de grau superior (CFGS) en la família profes-
sional desitjada a aquells/es estudiants de grau mitjà que desitgin continuar el seu 
itinerari formatiu en una família professional específica, així com als estudiants 
provinents de Batxillerat, sense excloure a persones provinents d’altres trajectòries 
formatives o laborals; impulsant si convé les modificacions normatives necessàries.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 76468)

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

Avançar, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el procés de preinscripció i la planificació de l’ofer-
ta formativa de la formació professional el curs 2022-2023 (tram. 302-00200/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6

6. Planificar l’oferta formativa d’acord amb una prospecció realitzada prèviament 
i conjunta amb els agents econòmics i socials del territori, garantint places en les 
famílies formatives amb més demanda al mercat laboral per tal de reduir el nom-
bre d’empreses amb dificultats de trobar personal qualificat, tenint en compte els 
informes i propostes dels consells territorials de l’FP, així com amb els municipis, 
consells comarcals, diputacions provincials, etc. i presentar-la i publicar-la de ma-
nera integrada juntament amb l’oferta privada, juntament amb el mapa de necessi-
tats formatives anualment al Parlament de Catalunya, prèvia obertura del procés de 
preinscripció.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; por-

taveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la paràlisi 
recurrent del Govern i els plans per a afrontar la propera crisi
302-00202/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 76488 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.11.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

CIUTADANS (REG. 76488)

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

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció 
següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la paràlisi recurrent del Govern i els plans per a afrontar la propera crisi 
(tram. 302-00202/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Ciutadans
De modificació del punt 2 de la Moció amb l’esmena 2 del GP d’Esquerra 
Republicana

2) Dedicar en els pressupostos dels propers anys, començant amb els del 2023, 
els recursos necessaris per a assolir un mínim de 1.000 milions d’euros anuals per 
a polítiques públiques d’habitatge que posin l’accent en l’impuls de la construcció 
d’habitatge públic per part de la Generalitat de Catalunya i altres promotors d’ha-
bitatge social i assequible.
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Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Ciutadans
De modificació del punt 6.b de la Moció amb l’esmena 8 del GP d’Esquerra 
Republicana

b) Reclamar a l’Estat la distribució territorial dels ingressos generats per els im-
postos a els beneficis extraordinaris de la banca i les energètiques per a tal de poder 
continuar acompanyant al teixit empresarial i el comerç local davant la pujada del 
preu subministrament de llum i gas.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Ignacio Martín Blanco, GP Cs, 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 16/2022, sobre 
el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, corresponent a l’exercici del 2019
258-00020/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 75904 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 08.11.2022

L’Informe de fiscalització 16/2022, sobre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 
corresponent a l’exercici del 2019 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en 
l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 15.11.2022 al 05.12.2022).
Finiment del termini: 07.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.11.2022.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/308050115.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/308050115.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

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

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 75630 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.11.2022

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

de acuerdo con lo que establece el artículo 48.4 del Reglamento del Parlamento, 
comunica los siguientes cambios de adscripciones de diputados a las comisiones 
parlamentarias: 

Comisión: Comissió d’Economia i Hisenda
Alta: Joan Garriga Doménech
Baja: Antonio Gallego Burgos

Palacio del Parlamento, 31 de octubre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Composició de la Comissió de Salut
410-00011/13

BAIXA DE MEMBRES

Reg. 75745 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.11.2022

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 el diputat Juli Fernàndez i Olivares ha estat donat de baixa com a membre de la 
Comissió de Salut.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 75746 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.11.2022

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 Jordi Albert i Caballero ha estat donat d’alta com a membre de la Co-
missió de Salut.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat 
amb Catalunya
406-00007/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 75631 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.11.2022

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

de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, 
comunica que el diputado Andrés Bello Sanz ha sido designado miembro de la Co-
missió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya y comunica los 
siguientes cambios de adscripciones de diputados a las comisiones parlamentarias: 

Comisión: Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
d’Economia i Hisenda

Alta: Andrés Bello Sanz
Baja: Antonio Gallego Burgos

Palacio del Parlamento, 31 de octubre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

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

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 75701 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.11.2022

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 el diputat Josep M. Jové Lladó ha estat proposat com a president de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i 
llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

BAIXA DE MEMBRES

Reg. 75700 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.11.2022

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 Meritxell Serret i Aleu ha estat donada de baixa com a membre de 
la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, Activistes, 
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Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Programes Pe-
gasus i Candiru.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 75710 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.11.2022

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 67 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Marta Vilalta i Torres ha estat designada membre de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i 
llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 312/XIV, sobre la facilitació 
del reagrupament familiar dels afganesos residents a Catalunya
290-00261/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 75675 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2022

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 312/XIV, sobre 
la facilitació del reagrupament familiar dels afganesos residents a Catalunya (tram. 
290-00261/13), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat va activar el Comitè per a l’Acollida de les perso-
nes refugiades. Aquest òrgan, creat el setembre de 2015 arran de la crisi humanità-
ria de les persones refugiades a Europa, compta amb el lideratge del Departament 
d’Igualtat i Feminismes i està format per tots els departaments de la Generalitat, 
les quatre diputacions catalanes, les entitats municipalistes ACM i FMC; el Consell 
de l’Advocacia Catalana; el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i les 9 
organitzacions especialitzades en matèria d’acollida de les persones demandants de 
protecció internacional. El Comitè té com a funcions assessorar i coordinar les ad-
ministracions públiques catalanes i les entitats i organitzacions socials que actuen 
en l’àmbit d’acollida de les persones que sol·liciten protecció internacional o refu-
giades a Catalunya.

Malgrat les limitacions que suposa que el Govern espanyol encara no hagi tras-
passat la totalitat de les competències de refugi a la Generalitat la voluntat del Go-
vern català ha estat sempre donar la millor resposta possible a aquestes persones 
mitjançant una acollida digna, que atengui les diverses dimensions i necessitats de 
les persones refugiades, els impactes físics, psicoemocionals i promogui la reparació 
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i el reconeixement de les seves dignitats personals, des d’una perspectiva de gènere 
que faci èmfasi en l’atenció a les situacions de vulnerabilitat afegida.

Des del mes d’agost de 2021 fins a l’actualitat, la Direcció General de Migracions, 
Refugi i Antiracisme (DGMRA) ha impulsat accions per donar cobertura específica 
a les necessitats d’acollida i acompanyament jurídic, psicològic i social de les perso-
nes desplaçades forçosament amb necessitats de protecció internacional provinents 
d’Afganistan.

En el marc del Programa de Mentoria Social s’ha acompanyat a persones des-
plaçades forçosament afganeses. El passat 23 de setembre de 2022 es va publicar la 
resolució del Programa Micromunicipis2 impulsat pel Servei d’Ocupació de Cata-
lunya amb el suport de la DGMRA i enfocat en la inserció sociolaboral de persones 
refugiades en municipis de menys de 500 habitants. Entre les persones destinatàries 
d’aquesta primera edició del Programa s’hi troben també unitats familiars desplaça-
des forçosament d’Afganistan.

Paral·lelament, per donar resposta a les necessitats d’acompanyament psicolò-
gic de les persones d’Afganistan desplaçades forçosament, durant el 2022 des de la 
DGMRA s’ha posat en funcionament el ‘Servei d’atenció terapèutica integral per a 
persones amb necessitats de protecció internacional que requereixen un acompanya-
ment específic’. S’ha dirigit de manera prioritària a persones afganeses en situacions 
de trauma complex i acumulatiu, malgrat trobar-se obert al conjunt de persones amb 
necessitats de protecció internacional presents a Catalunya.

De manera complementària a l’anterior servei d’atenció terapèutica, durant el 
2022 també s’ha implementat un ‘Servei d’atenció i acompanyament jurídic a per-
sones sol·licitants de protecció internacional i refugiades, amb especial atenció a les 
persones acollides a Catalunya procedents d’Afganistan, així com a la ciutadania 
amb vincles familiars amb persones que cal acollir mitjançant l’extensió i el reagru-
pament familiar en temps de pandèmia’.

El Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022, aprovat pel Parla-
ment de Catalunya el 19 de juliol de 2019, inclou com a sector prioritari els reptes 
lligats a la mobilitat humana i les migracions. Concretament, l’objectiu estratègic 7 
del Pla, vinculat a l’abordatge dels reptes globals, prioritza el dret al refugi, les vies 
legals i segures i la protecció internacional de les persones desplaçades i refugiades. 
El Pla també contempla prestar suport a persones i col·lectius especialment vulne-
rables, entre altres, a països i territoris sotmesos a conflictes de llarga durada o amb 
greus violacions de drets humans, com és el cas de l’Afganistan.

En aplicació d’aquestes prioritats, l’ACCD té 2 projectes, actius des del 2021, 
adreçats a pal·liar les necessitats humanitàries de la població afganesa tant dins com 
fora del país: un amb el Programa Mundial d’Aliments a l’Afganistan (aportació de 
290.000 € per pal·liar la crisi de seguretat alimentària que viu el país); i un altre amb 
l’ACNUR a l’Iran (aportació de 290.000 €, per atendre les necessitats de protecció 
d’afganesos que s’han vist obligats a sortir de l’Afganistan).

A més, durant aquest darrer trimestre de 2022, l’ACCD està tramitant una nova 
subvenció directa al PMA a Afganistan, de nou per valor de 290.000 € i amb el títol 
«Proporcionar tractament per a la desnutrició aguda moderada a nens i nenes de 6 a 
59 mesos i dones embarassades i lactants en llocs de difícil accés a la província de 
Badakhshan (Afganistan)».

Per últim, i pel que fa a la sensibilització a Catalunya, la crisi a l’Afganistan és 
una de les temàtiques del club de lectura de l’eBiblioCat ‘Llegir, pensar i transfor-
mar el món’, en el marc del programa Biblioteques Sense Fronteres (impulsat per 
l’ACCD i el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura per promoure una 
ciutadania informada, compromesa i mobilitzada).

Barcelona, 2 de novembre de 2022
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Acció Exterior i Unió Europea
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Control del compliment de la Resolució 406/XIV, sobre la millora 
de la senyalització de les parades d’autobús interurbà de Barcelona
290-00347/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 75737 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2022

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 406/XIV, sobre la 
millora de la senyalització de les parades d’autobús interurbà de Barcelona (tram. 
290-00347/13), us informo del següent:

La Direcció General de Transports i Mobilitat ha constituït un grup de treball 
juntament amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l’Ajuntament de Bar-
celona, amb la finalitat de valorar les mesures a adoptar per a una millor senyalit-
zació de les parades dels busos interurbans i continuar amb els treballs que s’estan 
desenvolupant per a la millora de les parades i els terminals d’aquests serveis de 
transport a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 2 de novembre de 2022
Juli Fernández i Olivares, conseller de Territori

Control del compliment de la Resolució 407/XIV, sobre l’elaboració 
del pla d’inspecció de transports
290-00348/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 75738 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2022

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

de Catalunya i per tal de donar compliment a l’apartat a de la Resolució 407/XIV,  
sobre l’elaboració del pla d’inspecció de transports (tram. 290-00348/13), us infor-
mo del següent:

Les dades de les inspeccions i sancions dutes a terme els darrer dos anys en ma-
tèria de transport de mercaderies per carretera són les següents:

Concepte 2020 2021

Nombre d’infraccions detectades 12.557 20.185

Nombre d’expedients incoats 10.733 14.440

Import sancions imposades 12.883.695 € 14.399.239 €

Nombre de jornades de conductors/es 
examinades en inspecció d’empresa 94.050 94.050

Nombre de vehicles controlats a carretera 19.009 29.850

Barcelona, 2 de novembre de 2022
Juli Fernández i Olivares, conseller de Territori
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Control del compliment de la Resolució 408/XIV, sobre el dèficit 
en carreteres de les Garrigues Altes
290-00349/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 75739 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2022

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 408/XIV, sobre 
el dèficit en carreteres de les Garrigues Altes (tram. 290-00349/13), us informo del 
següent:

El Departament de Territori, la Diputació de Lleida, i diversos municipis de les 
Garrigues van acordar el passat mes d’agost, després d’una reunió al Consell Co-
marcal, un full de ruta per a la millora de la connectivitat viària de la comarca. 
Aquest acord es traduirà en un conjunt d’actuacions que finançaran la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Lleida, i en la modificació de la classificació i el traspàs 
de la titularitat d’algunes vies.

Per adequar aquestes vies a la seva funcionalitat i millorar la mobilitat interna de 
les Garrigues, es duran a terme les següents actuacions:

– Transformació del camí de Torrebesses a Castelldans: La Generalitat de Ca-
talunya redactarà el projecte i executarà les obres necessàries per adequar el camí 
de Torrebesses a Castelldans. Les principals millores consistiran en l’eixamplament 
del vial, que actualment té una amplada de 5 metres. Així mateix, es renovarà el 
ferm i s’adequarà el sistema de drenatge de la carretera i la senyalització vertical i 
horitzontal.

En paral·lel, es durà a terme la tramitació necessària per a modificar la classifica-
ció d’aquest camí i integrar-la en la xarxa comarcal de carreteres de la Generalitat.

– Actualització i traspàs de la C-233: El Departament de Territori redactarà el 
projecte i executarà les obres per a millorar el ferm i el revestiment de cunetes de la 
C-233 en el tram entre la Granadella i el Soleràs.

– Millores al camí entre els Torms i Bellaguarda: La Diputació de Lleida redac-
tarà el projecte per a la millora del ferm i d’altres elements funcionals, i n’executarà 
les obres.

Totes aquestes actuacions seran recollides en un conveni que concretarà els ter-
minis i el finançament, que serà assumit íntegrament per la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Lleida.

Barcelona, 2 de novembre de 2022
Juli Fernández i Olivares, conseller de Territori



BOPC 430
14 de novembre de 2022

4.50.01. Compliment de resolucions 34

Control del compliment de la Resolució 409/XIV, sobre l’arranjament 
i el manteniment del tram de l’autovia A-2 que passa per la Segarra, 
l’Urgell, el Pla d’Urgell i el Segrià
290-00350/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 75740 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2022

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 409/XIV, sobre 
l’arranjament i el manteniment del tram de l’autovia A-2 que passa per la Segarra, 
l’Urgell, el Pla d’Urgell i el Segrià (tram. 290-00350/13), us informo del següent:

El passat 14 de juliol es va adreçar un escrit al Ministeri de Transport, Mobilitat i 
Agenda Urbana per tal de reclamar els acords parlamentaris adoptats i que s’impul-
sin les mesures adients per fer efectiu aquest mandat parlamentari. Així mateix, el 
passat 5 d’octubre el Secretari de Mobilitat i Logística es va adreçar a la Secretaria 
d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en el mateix sentit.

Barcelona, 2 de novembre de 2022
Juli Fernández i Olivares, conseller de Territori

Control del compliment de la Resolució 411/XIV, sobre el Cos de 
Bombers de la Generalitat i la recuperació pressupostària de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
290-00352/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 75921 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2022

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 411/XIV, sobre 
el Cos de Bombers de la Generalitat i la recuperació pressupostària de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (número de tramitació 290-
00352/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a, el Govern confia plenament en el Cos de Bombers 
de la Generalitat i en tot el personal de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

Quant a l’apartat b, el Departament d’Interior està duent a terme accions de re-
versió pressupostària: l’assignació final a la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments en l’exercici pressupostari 2021, dels capítols pressupostaris 
del 2 al 8, va ser de 77,4 M€, un 15% superior a l’exercici 2020. I a l’exercici 2022, 
l’assignació pressupostària inicial va ser de 86,4 M€, un 28% superior a la final de 
2020, el que suposa un pressupost de despesa dels Bombers mai assolit.

Barcelona, 3 de novembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 413/XIV, sobre l’augment 
de la dotació de recursos humans per a atendre denúncies 
a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
290-00354/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 75922 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2022

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 413/XIV, sobre 
l’augment de la dotació de recursos humans per a atendre denúncies a les comissa-
ries dels Mossos d’Esquadra (número de tramitació 290-00354/13), us informo del 
següent:

La manca de noves promocions d’ingrés entre els anys 2012 i 2018 ha generat 
un dèficit d’efectius a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) de 
forma global, fet que afecta, també inevitablement, a les Oficines d’Atenció al Ciu-
tadà (OAC). Aquesta carència estructural s’ha incrementat els últims anys a causa 
del decreixement natural del cos.

Tant la Direcció General de la Policia com la Prefectura de la Policia són cons-
cients d’aquest dèficit generalitzat d’efectius i es treballa per incorporar-ne de nous. 
Per aquest motiu, cada any es planifica la plantilla adequada que ha de tenir cada 
servei d’acord amb les seves càrregues de treball, sent aquesta la que garanteix l’op-
timització dels recursos humans de què disposa actualment el Cos de Mossos d’Es-
quadra.

L’any 2019 es va reprendre l’ingrés de noves promocions a la PG-ME i s’estruc-
tura, des de llavors, una estratègia de creixement enfocada a concentrar l’increment 
d’efectius, per augmentar-ne l’impacte a la zona del territori a què arriba.

Els anys 2019, 2020 i 2021 es van enfocar els creixements a consolidar les es-
tructures de seguretat ciutadana en diverses fases: el 2019 a la Regió Policial Me-
tropolitana de Barcelona, el 2020 a les altres regions metropolitanes i el 2021 a la 
resta de regions policials.

L’increment d’efectius de l’any 2022 compensa les pèrdues d’efectius del decrei-
xement natural, marcat, aquesta vegada, per l’aprovació de la jubilació anticipada a 
la Policia de la Generalitat.

La implicació i capacitat de treball dels efectius de les Unitats de Seguretat Ciu-
tadana destinats a la recollida de denúncies fa que el dèficit de mitjans quedi es-
morteït. Al mateix temps, és una prioritat estratègica concentrar l’arribada de les 
futures promocions d’efectius a les àrees de Policia de Proximitat i de les Oficines 
d’Atenció al Ciutadà.

En el tractament de denúncies per violència masclista i delictes contra la lli-
bertat sexual la PG-ME disposa d’un servei especialitzat, que dona assessorament 
a les víctimes. Són els Grups d’Atenció a la Víctima (GAV) i cada comissaria del 
cos de Mossos d’Esquadra té efectius destinats per fer aquestes funcions. Les Ofi-
cines d’Atenció al Ciutadà i els Grups d’Atenció a la Víctima donen accés preferent 
a aquest tipus de denúncies per a un ràpid esclariment dels fets.

Barcelona, 3 de novembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 121/XIV, sobre la reducció 
de les llistes d’espera de la dependència i de les proves mèdiques, 
el garantiment de places en els cicles formatius i el compliment 
dels objectius en energia eòlica i fotovoltaica
390-00121/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 75863 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2022

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 121/XIV, sobre la reducció de les 
llistes d’espera de la dependència i de les proves mèdiques, el garantiment de places 
en els cicles formatius i el compliment dels objectius en energia eòlica i fotovoltaica 
(tram. 390-00121/13), us informo del següent:

Respecte al punt a de la Moció, informem que el Departament de Drets Socials 
està duent a terme un seguit d’actuacions que estan contribuint a reduir les llistes 
d’espera per a les persones que es troben pendents de valoració inicial o pendents 
del Programa Individual d’Atenció (PIA), i s’ha eliminat el període suspensiu de 18 
mesos per cobrar la prestació per cuidador no professional, cosa que ha permès l’en-
trada de més de 7.000 persones al sistema de la dependència.

En aquest marc, el departament ha posat en funcionament un sistema informàtic 
que descarrega la documentació electrònica de manera automàtica, fent que tant la 
recepció de la documentació com de les sol·licituds sigui molt més àgil, la qual cosa 
implica una reducció en els «tempos» de gestió dels expedients. Actualment, aquest 
sistema de descàrrega de documentació electrònica ja està en funcionament en el 
servei territorial de Barcelona i la recepció de documentació electrònica està al dia. 
Estem treballant en la implementació de sistemes similars en la resta de territoris.

També s’ha implementat un automatisme informàtic que permet la gestió i re-
solució dels procediments de dependència corresponents als canvis de grau de les 
persones que estan rebent la prestació econòmica de cures no professionals a l’en-
torn domiciliari. Aquesta actuació ha permès la ràpida resolució de més de 3.000 
expedients i permetrà la resolució d’aquests canvis de grau en un temps molt curt.

Per altra banda, l’any 2021 el Departament de Drets Socials va adquirir el pro-
grama informàtic JADE, que permetrà millorar, al llarg dels propers anys, la intero-
perabilitat amb els ens locals. La posada en funcionament del JADE a tot el territori 
permetrà l’agilització dels acords PIA per part dels ens locals i un millor control 
departamental dels acords que es troben en poder d’aquests ens. La implementació 
d’aquest programa està tenint molt bona acceptació per part de moltes àrees bàsi-
ques, que es van afegint en el seu desplegament.

El Govern continua treballant per millorar la gestió dels expedients amb la vo-
luntat de donar resposta amb més celeritat i eficiència a les necessitats de les perso-
nes que es troben en situació de dependència.

D’acord amb la informació elaborada pel Departament de Salut, i per a retre 
comptes del compliment del punt b de la Moció, informem que la demanda i l’acti-
vitat de proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques ha recuperat el nivell de 
2019 malgrat l’impacte de les onades Covid del gener-febrer i del juliol. La demanda 
i activitat de primeres visites es troba encara per sota de la de 2019.

Es mantenen els incentius als proveïdors per a la recuperació de l’activitat, amb un 
impacte pressupostari de més de 146,5 M€ i es realitza un treball continuat amb les 
Regions Sanitàries per a resoldre les dificultats que poden tenir alguns hospitals.
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Durant aquest any 2022, per tal d’incentivar l’activitat quirúrgica de recuperació 
de llista d’espera, s’ha demanat a tots els centres que incrementin la seva activitat al 
màxim, facin esforços per a millorar l’eficiència dels seus blocs quirúrgics i progra-
min tots els quiròfans de tarda que puguin. L’incentiu clau és el compromís de pa-
gament de totes les altes quirúrgiques, així alguns centres han estat repartint durant 
tot l’any aquestes sessions extraordinàries.

En relació amb el que disposa la lletra c de la Moció, sobre l’accés als cicles for-
matius de grau mitjà i de grau superior el curs 2022-2023, en primer lloc, s’informa 
que el Departament d’Educació ha modificat el procés de preinscripció als cicles 
formatius de grau mitjà de cara al proper curs, precisament per evitar l’abandona-
ment prematur, garantint plaça en la família sol·licitada a l’alumnat provinent de 4t 
ESO i PFIS.

D’aquesta manera s’ha fet un pas més enllà pel que fa a la universalització dels 
ensenyaments de cicles formatius de grau mitjà, en la línia del que recull la Llei 
d’Educació de Catalunya, com a mesura contra l’abandonament escolar.

La formació professionalitzadora integrada ha de donar resposta a la qualificació 
professional al llarg de la vida. És un sistema modular, flexible –que permet establir 
itineraris formatius a mida– i capitalitzable que juntament, o no, amb l’acreditació 
de competències permet l’obtenció de certificats professionals o títols formatius.

En segon lloc, i en aquest cas en referència al compliment de la lletra d sobre 
el bon funcionament del curs 2022-2023, s’informa que per al curs 2022-2023 s’ha 
consolidat l’oferta de formació professional que ja es va augmentar el curs passat, 
tant en la fase ordinària com en l’extraordinària, ofertant 413.373 places, que supo-
sen un 34% més que l’any passat.

Per a la planificació del curs 2022-2023, s’ha fet servir una nova metodologia de 
treball i unes noves variables d’entrada en les quals s’aprofundirà de cara al disseny 
del mapa d’oferta professional integrada, i amb mecanismes de prospectiva per part 
de l’Agència FPCat, com a resposta a les necessitats formatives territorials i secto-
rials per al curs 2023-2024.

El passat 11 d’abril de 2022, en la roda de premsa oferta pels consellers d’Edu-
cació i d’Empresa i Treball, el Govern va presentar la nova oferta integrada de for-
mació professional, sobre la qual es pot obtenir més informació a l’enllaç següent:

https://govern.cat/govern/docs/2022/04/11/14/19/f76943d3-7c03-4203-9a0f-3d-
de22a85b76.pdf.

Per últim, s’informa que la «Proposta de criteris de planificació de l’oferta de 
formació professional FPCAT 365» aprovada per la Comissió Rectora del Sistema 
FPCAT amb concertació amb els agents socials recull la metodologia a seguir per a 
la planificació de l’oferta amb l’objectiu de donar resposta a les demandes de la ciu-
tadania i del teixit productiu. La proposta es pot consultar a l’enllaç següent: https://
fp.gencat.cat/ca/formacio-professional/proposta-de-criteris-de-planificacio-de-lo-
ferta-de-fpcat-365/.

Pel que fa al compliment de l’apartat e de la Moció, en primer lloc, es detallen 
algunes de les actuacions més destacables impulsades pel Departament d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda Rural per accelerar la implantació d’energies renova-
bles a Catalunya:

1. Aprovació del Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desple-
gament de les energies renovables distribuïdes i participades. El més destacable de 
l’aprovació del decret llei és el següent:

– Aquest decret llei incorpora mesures per a la minimització de l’impacte social 
derivat de la implantació de noves instal·lacions, garantint, abans d’iniciar el tràmit 
d’informació pública dels projectes, que el promotor ha efectuat una oferta de par-
ticipació 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 jurídi-
ques, públiques o privades, així com comunitats energètiques ciutadanes, amb un 

https://govern.cat/govern/docs/2022/04/11/14/19/f76943d3-7c03-4203-9a0f-3dde22a85b76.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2022/04/11/14/19/f76943d3-7c03-4203-9a0f-3dde22a85b76.pdf
https://fp.gencat.cat/ca/formacio-professional/proposta-de-criteris-de-planificacio-de-loferta-de-fpcat-365/
https://fp.gencat.cat/ca/formacio-professional/proposta-de-criteris-de-planificacio-de-loferta-de-fpcat-365/
https://fp.gencat.cat/ca/formacio-professional/proposta-de-criteris-de-planificacio-de-loferta-de-fpcat-365/
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mínim de 50 participants 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.

– Preveu la necessitat que abans de sotmetre un determinat projecte al tràmit 
d’informació pública, el promotor acrediti que disposa del compromís de disponibi-
litat de més del 50% dels terrenys privats sobre els quals es projecta la instal·lació.

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

– Crea la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables que té com a objec-
te l’estudi i la identificació, per a la posterior elevació a les administracions compe-
tents, 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’implan-
tació d’energies renovables, no es pugui garantir l’assoliment del 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.

– Potencia l’autoconsum, preveient que les instal·lacions fotovoltaiques de gene-
ració elèctrica en sòl urbanitzable, pèrgoles i terrats, connectades a la xarxa de dis-
tribució en la modalitat d’autoconsum sense excedents i que disposin d’un dispositiu 
que no en permeti l’abocament, no requeriran d’autorització administrativa, de cons-
trucció i d’explotació, sens perjudici de la declaració responsable exigible conforme 
a la reglamentació tècnica que se’ls apliqui.

– Preveu que, atès que per a la inscripció al Registre d’Autoconsum de Catalunya 
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 relacions de trasllat d’informació entre comercialit-
zadora i distribuïdora, a efectes d’activar la compensació d’excedents.

2. Aprovació del Decret Llei 5/2022, de 17 de maig, de mesures urgents per con-
tribuir a pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic d’Ucraïna a Catalunya i d’actualitza-
ció de determinades mesures adoptades durant la pandèmia de la Covid-19, del qual 
convé destacar el següent:

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

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

– 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 
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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.

3. Aprovació del Decret Llei 28/2021, de modificació del Codi Civil de Catalu-
nya, del qual principalment es destaca el següent:

– Aquest decret llei té per objecte 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 
aprovar els acords relatius a l’eficiència energètica dels edificis.

– 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 segon lloc, cal destacar que els objectius de 14 GW al 2030 s’aproven al 2017. 
Del 2017 al 2021 només entren en servei 2 MW.

La conflictivitat de bona part dels projectes d’energies renovables, ja sigui per la 
manca de qualitat dels projectes presentats o per la manca de comunicació per part 
dels promotors amb els veïns i veïnes dels municipis afectats fa que, malaurada-
ment, aquests estiguin sotmesos a un procediment molt llarg de tramitació pública 
amb multitud d’al·legacions.

El camí per accelerar els projectes de renovables no és el de saltar-se les salva-
guardes ambientals ni la participació pública en els projectes, sinó el de disposar de 
projectes més ben treballats, en el sentit de donar la possibilitat al veïnat de partici-
par-hi; garantir la comunicació social per part dels promotors; disposar d’una plata-
forma electrònica que permeti integrar als diversos agents participants; assegurar la 
bona coordinació de la tramitació dels projectes i garantir els terminis de resposta 
dels organismes consultats.

Barcelona, 25 d’octubre de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat 
davant el Ple perquè informi sobre la despesa destinada a obrir 
pseudoambaixades i a atreure la voluntat de persones influents 
de l’àmbit polític i mediàtic d’altres països
361-00019/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 76087).
Admissió a tràmit i acord d’escoltar el criteri de la Junta sobre la tramitació: Mesa 
del Parlament, 08.11.2022.

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 172 del Reglamento del Parlamento, propo-
ne la siguiente comparecencia ante el Pleno del Parlamento: 
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Cargo
Presidente de la Generalitat

Motivación
Dar explicaciones, en sede parlamentaria, del gasto que dedica la Generalitat a 

abrir pseudoembajadas en el extranjero y a atraerse voluntades de personas influyen-
tes del ámbito político y mediático de otros países.

Finalidad
Ídem que la anterior.

Palacio del Parlamento, 7 de noviembre de 2022
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca 
i Universitats amb el conseller de Recerca i Universitats sobre 
les línies de treball del seu departament
354-00200/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP ECP (reg. 75600).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Recerca i Universitats, 08.11.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball 
amb el conseller d’Empresa i Treball sobre la temporada turística 
de l’estiu del 2022
354-00206/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del 
GP PSC-Units (reg. 75912).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Treball, 08.11.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball 
amb el conseller d’Empresa i Treball sobre l’Estratègia catalana 
per a l’ocupació de qualitat 2022-2027
354-00207/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 75913).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Treball, 08.11.2022.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre l’avantprojecte de llei de l’Escola
356-00903/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 75387).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 09.11.2022.

Sol·licitud de compareixença del president del Consell Català 
de Formació Professional davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre el balanç del sistema de formació professional 
el curs 2022-2023
356-00904/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 75388).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 09.11.2022.

Sol·licitud de compareixença de la presidenta del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre els contractes signats 
amb el grup empresarial Triacom
356-00907/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 75467).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 09.11.2022.

Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach Boladeras, 
expresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els contractes signats amb el grup empresarial 
Triacom
356-00908/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 75468).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 09.11.2022.
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Sol·licitud de compareixença d’Eduard Vallory, director general del 
Barcelona Institute of Science and Technology, davant la Comissió 
de Recerca i Universitats perquè exposi els seus objectius i pla de 
treball al capdavant de l’entitat
356-00919/13

SOL·LICITUD

Presentació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat (reg. 75747).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 08.11.2022.

Sol·licitud de compareixença del director general de Recerca davant 
la Comissió de Recerca i Universitats perquè presenti l’avaluació 
del Pla de doctorats industrials
356-00920/13

SOL·LICITUD

Presentació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat (reg. 75748).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 08.11.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè 
d’empresa d’Idiada davant la Comissió d’Empresa i Treball 
perquè informi sobre la situació de l’empresa i les reivindicacions 
dels treballadors
356-00922/13

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 75914).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 08.11.2022.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb 
la consellera de la Presidència sobre els objectius i les actuacions 
del seu departament
355-00079/13

SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: consellera, del Departament de la Presidència (reg. 
74866).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 09.11.2022.
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Sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats 
amb el conseller de Recerca i Universitats sobre els objectius 
i les actuacions del seu departament
355-00080/13

SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament de Recerca i Universi-
tats (reg. 74867).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 08.11.2022.

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

Compareixença de Josep Reyner i Serra, membre del col·lectiu 
Economistes pel Benestar, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00555/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric 
de l’Estat amb Catalunya, tinguda el 08.11.2022, DSPC-C 452.

Compareixença d’Oriol Amat, doctor en ciències econòmiques 
i rector de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00559/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric 
de l’Estat amb Catalunya, tinguda el 08.11.2022, DSPC-C 452.

Compareixença d’una representació de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial 
per a explicar el paper de l’Oficina en la investigació de membres 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00825/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.
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Compareixença d’una representació de l’Agència Catalana 
de Protecció de Dades davant la Comissió d’Estudi sobre el Model 
Policial per a valorar la creació d’un mecanisme públic i independent 
de control, avaluació i investigació de les actuacions policials
357-00826/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 6052-2022, plantejada per la Secció 
Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, amb relació al 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 la Llei 8/2022, del 9 de juny, 
sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials en l’ensenyament 
no universitari
382-00004/13

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 75930 / Provisió del president del TC del 04.11.2022

Acord: Mesa del Parlament, 08.11.2022.
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