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Proposició de llei de reconeixement de l’escoltisme
202-00059/13

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG

Reg. 84630, 84665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els articles 
111.b i 138.2 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent  
i sol·liciten que es tramiti pel procediment de lectura única: 

Proposició de llei de reconeixement de l’escoltisme

Exposició de motius

I
L’escoltisme i el guiatge és el moviment educatiu per a infants i joves més gran 

del món. Fundat per Robert Baden-Powell el 1907, té cinquanta milions de membres 
a prop de cent setanta països. Independent, no partidista i de base voluntària, d’or-
ganització democràtica, obert a tothom sense cap distinció, té com a objectiu contri-
buir a l’educació com a individus i com a ciutadans responsables sobre la base d’uns 
principis compartits i un mètode propi.

El moviment escolta i guia s’organitza a nivell internacional en dues organit-
zacions, l’Associació Mundial de Noies Guies i Noies Escoltes (WAGGGS de les 
seves sigles en anglès), amb deu milions de membres, i l’Organització Mundial del 
Moviment Escolta (WOSM de les seves sigles en anglès), amb quaranta milions de 
membres. Ambdues organitzacions actuen arreu del món per a educar infants i joves 
perquè esdevinguin persones amb projectes de vida propis i ciutadans compromesos 
amb llur entorn. Alhora, ambdues organitzacions miren de protegir-se de la utilitza-
ció no legítima de llur imatge, llurs símbols i llur reconeixement internacional. No 
han estat pocs els casos en què grups amb objectius antagònics als del moviment 
han mirat d’aprofitar-se del reconeixement internacional de l’escoltisme.

En aquesta línia, la WOSM encoratja les administracions democràtiques amb com-
petències sobre joventut i associacionisme a coadjuvar per a emprendre les accions 
que considerin oportunes, d’acord amb llurs ordenaments jurídics, per a reconèixer 
les entitats de llur àmbit territorial que compten amb el reconeixement internacional 
de la WOSM com a úniques legitimades per a fer servir els símbols i la terminologia 
d’aquesta organització. Més de cinquanta països arreu del món, entre els quals, Ale-
manya, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Portugal i el Regne Unit, ja 
han articulat algun tipus de reconeixement per mitjà de llurs administracions.

El tipus de reconeixement obtingut a cadascun dels territoris difereix d’acord 
amb les pròpies normes. Per exemple, a Austràlia, l’associació escolta disposa de la 
Scout Association Act del 1924, actualitzada el 2016, que protegeix la nomenclatura 
pròpia de l’associació i l’uniforme. Alhora, existeixen lleis de reconeixement a ca-
dascun dels estats, New South Wales el 1928, Victoria el 1932 i Queensland el 1975.

A Canadà la Scouts Canada Act reconeix l’associació escolta Boy Scouts of Ca-
nada - Scouts du Canada com a representant oficial de l’escoltisme mundial i l’única 
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organització amb drets exclusius per a fer servir els emblemes, les insígnies, les des-
cripcions i les marques específiques pròpies del moviment escolta.

Als Estats Units d’Amèrica, l’associació escolta Boy Scouts of America (BSA) 
gaudeix de la Congressional Charter, que la reconeix com a representant oficial de 
l’escoltisme mundial i l’única organització amb drets exclusius per fer servir els em-
blemes, les insígnies, les descripcions i les marques específiques pròpies del movi-
ment escolta.

L’associació escolta de Portugal, Associação dos Escoteiros de Portugal, té ator-
gat, d’acord amb el Decret 3120-B, ésser l’única associació escolta del país i només 
els seus membres són considerats escoltes. Alhora, el decret li cedeix els drets ex-
clusius sobre els seus distintius i en regula l’uniforme.

II
El moviment escolta, nascut a Anglaterra el 1907 i introduït a Catalunya per Jo-

sep Maria Batista i Roca, entre d’altres, el 1927, rep el reconeixement de la Gene-
ralitat de Catalunya el 1934, que el posa sota el seu patronatge. Amb la pèrdua de 
l’autogovern el 1939 l’escoltisme català esdevé il·legal, i actua en la clandestinitat, 
contribuint fortament a la formació de generacions de persones amb valors demo-
cràtics i inclusius i compromís ciutadà. Antoni Batlle esdevingué una persona clau 
de l’escoltisme en aquest període. L’escoltisme català és reconegut per les organit-
zacions internacionals per la WAGGGS el 1969 a través del Comitè d’Enllaç de 
l’Escoltisme a Espanya Comitè d’Enllaç del Guidisme a Espanya, i per la WOSM el 
1978 a través de la Federació d’Escoltisme a Espanya.

El 1979, amb l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, es recuperen les 
competències en associacionisme i joventut. El 1984 es reconeixen la Federació Ca-
talana d’Escoltisme i Guiatge i les associacions que hi pertanyen. El 1984 la Federa-
ció Catalana d’Escoltisme i Guiatge va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat 
de Catalunya en reconeixement de la seva tasca social i de país.

III
L’Estatut d’autonomia disposa, en l’article 118, que correspon a la Generalitat 

establir el règim jurídic de les associacions, i en el 142.b atorga a la Generalitat la 
promoció de l’associacionisme juvenil, de les iniciatives de participació de la gent 
jove i de la mobilitat internacional.

Segons l’article 40.4 de l’Estatut, correspon als poders públics promoure políti-
ques públiques que afavoreixin l’emancipació dels joves i la participació en igualtat 
de drets i deures en la vida social i cultural.

Així mateix, l’article 200 de l’Estatut disposa que la Generalitat ha de promoure 
la relació internacional de les organitzacions socials, culturals i esportives i, si s’es-
cau, llur afiliació a les entitats afins d’àmbit internacional, en el marc del compli-
ment dels seus objectius.

Per la seva banda, el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques, aprovat per la Llei 4/2008, del 24 d’abril, regula la personalitat 
jurídica de les associacions en els articles 311 i següents, i més específicament en 
el 321-11.

Aquesta llei, emparada en els preceptes estatutaris i del Codi civil de Catalunya 
esmentats, neix per la necessitat de preservar l’expressió genuïna i singular de l’es-
coltisme i el guiatge a Catalunya i per a garantir que s’articula i s’expressa a través 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge com a única legítima representant 
a Catalunya del moviment escolta mundial.

IV
La Llei consta de nou articles estructurats en quatre títols. El primer, de disposi-

cions generals, conté l’objecte i les finalitats de la Llei i les definicions; el segon, els 
objectius, l’estatus i el reconeixement de les organitzacions que configuren el movi-
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ment escolta català; el tercer, l’actuació que ha de tenir el sistema institucional de la 
Generalitat amb relació al moviment escolta, i el quart les mesures de protecció de 
l’ús de la terminologia i dels símbols que defineixen aquest moviment.

La part final de la Llei consta de dues disposicions, una transitòria i una final. La 
disposició transitòria fa referència a l’adquisició subsidiària de tots els drets i deures 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge per part de l’associació única que es 
derivi del procés de fusió de les estructures associatives escoltes existents en el mo-
ment de l’aprovació de la Llei. La disposició final encomana a la Federació Catalana 
d’Escoltisme i Guiatge la presentació d’un informe bianual d’activitats al Parlament.

Proposició de llei de reconeixement de l’escoltisme

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i finalitats
1. L’objecte d’aquesta llei és establir el reconeixement del moviment escolta re-

presentat per la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge i regular els mecanismes 
de promoció i projecció internacional de l’escoltisme, d’acord amb les recomana-
cions de les organitzacions internacionals del moviment escolta i guia.

2. Les finalitats d’aquesta llei són el reconeixement institucional i social, i l’en-
fortiment, la protecció, la promoció i la projecció internacional del moviment escol-
ta representat per la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge.

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Escoltes i guies: les persones que viuen l’escoltisme i el guiatge formant part 

d’una organització membre de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge.
b) Associacions escoltes: les associacions pertanyents a la Federació Catalana 

d’Escoltisme i Guiatge, Acció Escolta de Catalunya, Escoltes Catalans i Minyons 
Escoltes i Guies de Catalunya.

c) Agrupaments escoltes: els llocs de trobada, d’expressió, d’iniciativa i de crea-
ció de projectes d’infants, joves i caps escoltes, que constitueixen la base de les asso-
ciacions escoltes membres de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge.

d) Mètode escolta: el sistema educatiu progressiu, part essencial de l’escoltis-
me, basat en els set aspectes següents, que contribueixen a desenvolupar un entorn 
d’aprenentatge ric i motivador per a infants i joves: la llei i promesa escolta, l’apre-
nentatge per mitjà de l’acció, el sistema d’equips, un marc simbòlic, el progrés per-
sonal, el contacte amb el medi natural i el suport adult.

Títol II. Objectiu, estatus i reconeixement del moviment escolta

Article 3. Objectiu del moviment escolta
L’objectiu del moviment escolta i guia és contribuir, per mitjà del mètode es-

colta, al desenvolupament dels infants i joves perquè assoleixin un alt nivell en llur 
creixement intel·lectual, social, físic i espiritual com a individus, com a ciutadans 
responsables i com a membres de la comunitat local, nacional i internacional a què 
pertanyen.

Article 4. Estatus i reconeixement del moviment escolta
1. El moviment escolta que s’expressa a través de la Federació Catalana d’Escol-

tisme i Guiatge, formada per les associacions escoltes Acció Escolta de Catalunya, 
Escoltes Catalans i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, que, alhora, s’organitzen 
en agrupaments escoltes de caràcter local, és el reconegut per les organitzacions in-
ternacionals del moviment escolta.

2. La Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge i les associacions escoltes que 
en són membres gaudeixen de personalitat jurídica, patrimoni, plena capacitat per a 
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adquirir drets, contraure obligacions i exercir totes les funcions que els atorga el lli-
bre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, aprovat per 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril.

3. La representació legal, el govern, la direcció, l’administració i l’organització 
del moviment escolta es regeixen pel que determinen els estatuts i els reglaments de 
la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge i de les associacions i agrupaments es-
coltes que en són membres.

Títol III. Actuació del sistema institucional de la Generalitat de Catalunya 
amb relació al moviment escolta

Article 5. Reconeixement de la Federació Catalana d’Escoltisme 
i Guiatge
Es reconeix la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge com la representant a 

Catalunya del moviment escolta i guia mundial representat per l’Organització Mun-
dial del Moviment Escolta i l’Associació Mundial de Noies Guies i Noies Escoltes.

Article 6. Objectiu de les polítiques públiques
La protecció, la promoció i la projecció internacional de l’escoltisme han d’ésser 

un objectiu transversal de les polítiques publiques i, a aquest efecte, s’han de con-
signar les partides pressupostàries per a assolir-lo, en el marc de les polítiques de 
suport a l’associacionisme educatiu i l’educació en lleure.

Articles 7. Mesures de foment
El sistema institucional de Catalunya ha d’adoptar mesures que incentivin, fo-

mentin i promoguin l’escoltisme a nivell local, nacional i internacional.

Títol IV. Protecció del moviment escolta

Article 8. Terminologia
La Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge i les associacions i agrupaments 

escoltes que en són membres són les úniques organitzacions reconegudes per a fer 
ús en llur denominació dels termes escoltisme, guiatge, noi escolta, noia escolta, 
guia, noia guia, scout, boy scout, agrupament escolta, agrupament escolta i guia, 
scouts de Catalunya i derivats. Sense perjudici dels drets adquirits per entitats ja en-
registrades al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya 

Article 9. Utilització dels símbols
La Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge i les associacions i agrupaments 

escoltes que en són membres, d’acord amb els estatuts i reglaments respectius, són 
les úniques organitzacions reconegudes per a fer ús, amb finalitats educatives i 
d’identitat, dels uniformes i de les insígnies, emblemes i distintius escoltes següents, 
que són propis i comuns arreu del món: 

a) La flor de lis, que és la insígnia mundial de l’escoltisme, formada per un cercle 
violat amb una flor de lis al centre, el pètal central de la qual marca el nord. La flor 
està envoltada per una corda com a símbol d’unió entre els escoltes.

b) El trèvol, que és la insígnia mundial del guiatge, formada per un cercle blau 
amb un trèvol que representa el sol que brilla sobre tots els infants del món. La base 
de la tija representa la flama de la fraternitat universal i la veta cap amunt a través 
del centre del trèvol representa l’agulla d’una brúixola que indica el camí.

Disposició transitòria. Fusió de les estructures associatives
En cas de fusió de les estructures associatives escoltes existents, el reconeixe-

ment que la llei fa de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge recaurà en l’as-
sociació única que se’n derivi, que n’adquirirà subsidiàriament tots els drets i deures.
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Disposició final primera. Informe d’activitats
La Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge ha de presentar al Parlament un 

informe bianual de la seva activitat com a eina d’avaluació d’aquesta llei.

Disposició Final segona. Impacte pressupostari 
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

recs als Pressupostos de la Generalitat, o una disminució dels ingressos, produiran 
efectes a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor de la llei.

Disposició Final tercera. Entrada en vigor.
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2023
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG, portaveus

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir membres de la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Pública
284-00026/11

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 85064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 85064)

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 Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 179.1 del Reglament del Parlament, 
proposen com a membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informa-
ció Pública els candidats i les candidates següents: 

– Mercè Aymerich Boltà
– Josep Ramón Barberà Gomis
– Meritxell Cabezon Arbat
– Iolanda Pineda Balló 
– Clara Isabel Velasco Rico
Per donar compliment al requisit establert en l’article 179.1 del Reglament del 

Parlament, s’adjunten els currículums dels candidats i les candidates.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

N. de la r.: Els currículums dels candidats poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de rebuig de les ingerències de l’Estat 
espanyol en partits i entitats de l’independentisme juvenil
250-00839/13

ACORD DE MANTENIR LA COMISSIÓ TRAMITADORA

D’acord amb l’article 167.2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda 
que es mantingui la tramitació a la Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2023.

Proposta de resolució sobre els resultats de les proves 
de competències bàsiques
250-00946/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.02.2023 al 15.02.2023).
Finiment del termini: 16.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2023.

Proposta de resolució sobre la segona estació de Ferrocarrils 
de la Generalitat a Rubí
250-00947/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.02.2023 al 15.02.2023).
Finiment del termini: 16.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2023.

Proposta de resolució sobre la manca de places de segon d’educació 
infantil a les escoles bressol
250-00948/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2023.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.02.2023 al 15.02.2023).
Finiment del termini: 16.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2023.

Proposta de resolució sobre la cancel·lació del programa de TV3 
Zona Franca
250-00949/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.02.2023 al 15.02.2023).
Finiment del termini: 16.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2023.

Proposta de resolució sobre la recuperació d’una informació 
determinada en el Balanç de seguretat i activitat policial dels Mossos 
d’Esquadra
250-00950/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.02.2023 al 15.02.2023).
Finiment del termini: 16.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2023.

Proposta de resolució sobre la situació del regadiu de la conca 
de Tremp
250-00952/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació  
i Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.02.2023 al 15.02.2023).
Finiment del termini: 16.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2023.
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Proposta de resolució sobre la situació política a Tunísia
250-00953/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.02.2023 al 15.02.2023).
Finiment del termini: 16.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2023.

Proposta de resolució sobre el desplegament dels serveis territorials 
del Govern a la vegueria de l’Alt Pirineu i a Aran
250-00954/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.02.2023 al 15.02.2023).
Finiment del termini: 16.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2023.

Proposta de resolució sobre la supressió del programa 442, 
d’internalització de la cultura, del pressupost del Departament 
de Justícia
250-00955/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.02.2023 al 15.02.2023).
Finiment del termini: 16.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2023.

Proposta de resolució sobre el millorament de la formació 
professional
250-00956/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2023.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.02.2023 al 15.02.2023).
Finiment del termini: 16.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2023.

Proposta de resolució sobre l’extensió i el millorament del transport 
públic nocturn a Osona, el Bages i l’Anoia amb connexió amb 
Barcelona
250-00958/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.02.2023 al 15.02.2023).
Finiment del termini: 16.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2023.

Proposta de resolució sobre el millorament del diagnòstic, 
el seguiment i el tractament de la malaltia pulmonar obstructiva 
crònica
250-00959/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.02.2023 al 15.02.2023).
Finiment del termini: 16.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2023.

Proposta de resolució sobre la creació de la unitat docent 
dels estudis universitaris d’infermeria al Pirineu
250-00960/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Recerca i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.02.2023 al 15.02.2023).
Finiment del termini: 16.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2023.
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Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària d’urgències al Masnou
250-00961/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.02.2023 al 15.02.2023).
Finiment del termini: 16.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2023.

Proposta de resolució sobre la Mancomunitat Cultural
250-00962/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 84254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

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

nya, Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la mancomunitat cultural, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Consell de la Mancomunitat Cultural, tal com ho plasma al mateix web del 

Departament de Cultura, es va crear per coordinar les polítiques culturals entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Giro-
na, Lleida i Tarragona. La creació d’un òrgan permanent de cooperació en l’àmbit 
cultural havia de millorar de manera efectiva la col·laboració i la coordinació de les 
polítiques culturals arreu del territori.

Segons la web: «Les reunions del Consell de la Mancomunitat Cultural es fa-
ran regularment cada quatre mesos o amb caràcter extraordinari sempre que les 
convoqui la presidència o la meitat de les persones membres. D’aquesta manera es 
garanteix la millor coordinació i col·laboració entre les administracions que tenen 
competències en cultura. »

La Mancomunitat ha de ser una eina de país per a les grans accions culturals, 
especialment en alguns àmbits, com per exemple el del Patrimoni, en el qual amb 
una bona coordinació pot no només sumar sinó multiplicar. Una de les funcions que 
hauria de dur a terme la Mancomunitat Cultural és la d’elaborar un pla de coopera-
ció cultural que reculli els diferents projectes i programes, les línies d’actuació cor-
responents i la seva posterior avaluació i seguiment. També hauria d’estar prevista 
la creació de grups de treball tècnics i específics, i l’intercanvi d’informació sobre 
les respectives polítiques culturals.

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 presentar, abans del 30 de març de 

2023, un pla d’acció de la Mancomunitat cultural calendaritzat, sistematitzat, pres-
supostat i coordinat amb el Departament de Cultura que inclogui el màxim d’àm-
bits culturals (patrimoni, arts visuals i plàstiques, associacionisme i cultura popular, 
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creació, audiovisual, arts escèniques, etc) i que respecti els criteris d’equitat terri-
torial.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Francesc Ten i Costa, diputat, GP JxCat

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’aula d’infantil 0 
de la Llar d’Infants Abellerol, de Collbató
250-00963/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 84258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

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

tari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per mantenir oberta 
l’aula d’I-0 de la Llar d’Infants Abellerol de Collbató, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llar d’Infants Abellerol a Collbató (Baix Llobregat) té com a finalitat, com 

tots el centres educativa en l’etapa 0-3, facilitar mitjançant situacions educatives 
el descobriment i creixement de l’infant en unes de les etapes més importants del 
desenvolupament personal dels nens i nenes, aprofitant la receptivitat i l’alta activi-
tat que tenen.

Potenciar els trets individuals de cadascun dels alumnes és una de les prioritats 
de l’equip directiu de l’Abellerol, atès que cada infant és diferent, tenint en compte 
els seus ritmes i necessitats concretes en cada moment. En aquest sentit treballen 
oferint propostes de joc flexibles, que engresquin l’alumnat, que permetin l’adquisi-
ció d’autonomia i el seu desenvolupament.

La Llar d’Infants Abellerol es defineix «com una escola laica i integradora, que 
no exclou ningú. Treballem amb respecte i valorant de forma positiva la diversitat. 
Respecte als altres, al medi ambient, solidaritat, responsabilitat, col·laboració, igual-
tat, llibertat, integració i interculturalitat són valors i principis del nostre centre.»

Es treballen diferents àrees de coneixement a partir dels interessos de les nenes 
i nens, partint dels seu entorn més proper, propiciant diferents situacions d’aprenen-
tatge, tot estimulant la curiositat, l’interès per la descoberta i explorar a través d’ac-
tivitats d’experimentació.

Tanmateix formen part del programa d’escoles verdes, duent a terme moltes acti-
vitats encaminades a la sostenibilitat del centre i la cura pel medi ambient.

A finals del curs 2021-2022, l’ajuntament de Collbató va comunicar que el curs 
2022-2023 no obririen l’aula d’infants d’Infantil 0 ja que hi havia falta de personal 
i l’ajuntament no podia contractar més. A banda de les mancances que es podrien 
derivar del desenvolupament dels i les infants de Collbató, provoca problemes de 
conciliació familiar i compatibilitat entre les obligacions laborals de pares i mares 
i la cura de les filles i fills.

Així mateix, si ara es tanca l’aula d’I-0, ningú garanteix que no es puguin tan-
car les aules d’I-1 i I-2 en els propers anys, el que seria una lamentable notícia per 
a la Llar d’Infants l’Abellerol i, òbviament, per a la població de la vila de Collbató.

Coincideix amb el curs que la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa la 
gratuïtat d’I2 pel que encara es fa més incomprensible que una població de menys 
de 5.000 habitants pugui perdre aquest servei tan important per a la ciutadania i les 
famílies.
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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. Ampliar l’aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya, de manera ur-

gent, del servei d’I-0 a aquells municipis de menys de 5000 habitants amb dificultats 
per finançar un servei tan important com els de llar d’infants

2. Realitzar un estudi de la situació econòmica de les llars d’infants en les pobla-
cions de Catalunya de menys de 5000 habitants per conèixer els dèficits econòmics 
de les mateixes

3. Establir una línia específica d’augment de l’aportació de la Generalitat en 
aquestes poblacions.

4.-Realitzar les gestions necessàries per tal de mantenir oberta l’aula I-0 de la 
Llar d’Infants Abellerol de Collbató.

5. Realitzar una aportació extraordinària durant l’exercici 2023 per tal de mante-
nir oberta l’aula d’I-0 de la Llar d’Infants l’Abellerol de Collbató

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Jordi Jordan Farnós, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

Proposta de resolució sobre el reconeixement del futbol botons 
com a esport
250-00964/13

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

Reg. 84270 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

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 Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu 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 
reconeixement del futbol botons com a esport, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
Origens i història
El futbol botons és un joc tradicional català nascut a la segona dècada del segle 

XX. Qui i quan el va crear és un fet desconegut, sorgit de la invenció d’algun infant 
o jove (en singular o plural), que va fer allò que fan tants i tants infants: crear un joc 
amb elements de vida quotidiana. En aquest cas els botons, element de la indústria 
tèxtil, en el que Catalunya era una potència, amb un munt de fàbriques de botons 
arreu del territori.

Aquest origen als anys 20 del segle passat es pot ubicar gràcies als testimonis 
de socis de les associacions de futbol botons i d’altres coneguts, que avui dia estan 
entre els 70 i 85 anys, que juguen a les seves llars i que assenyalen als seus pares i/o 
mestres com a les persones que els van ensenyar aquest joc, al que jugaven anterior-
ment a ells, de joves.

D’altre costat, l’esport emergent era el futbol i a Barcelona i Catalunya eren cone-
gudes, comentades i escrites les gestes del Camp de les Corts i els seus herois; Pauli-
no Alcàntara, Ricard Zamora, Samitier o Platko entre d’altres. També un altre equip 
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amb solera agafa protagonisme alhora de «batejar» botons amb noms de futbolistes 
i aquest és l’Atlètic de Bilbao. Per tant, el futbol botons neix de tres fonts bàsica-
ment: 1/ l’econòmica i productiva de la indústria tèxtil, 2/ l’efervescència del futbol 
i 3/ la capacitat imaginativa, les ganes de jugar i l’associació mental que fa algun/a 
creador/a anònima per inventar un joc, que clarament neix coma a joc d’imitació del 
futbol i de recreació de les gestes esportives del camp de les Corts i d’altres estadis.

L’esclat de postguerra
Durant els anys 30 no tenim notícies de la pràctica del futbol botons, el seu mi-

llor moment estava per arribar. La guerra civil i la posterior victòria feixista enfos-
queix la vida cultural del país. És durant la postguerra i principalment a les escoles 
on el joc comença a agafar volada a la segona part dels anys 40. Les dècades dels 
40, 50 i 60 es converteixen en l’esclat del futbol botons, creant-se lligues d’infants i 
joves a escoles i/o casals parroquials entre altres llocs, com llars particulars i espais 
veïnals. Novament, apareix el Futbol Club Barcelona, concretament els noms dels 
seus cracks, com Suárez, Kubala, Ramallets, Sadurni, Gonzalvo, entre d’altres, sent 
l’estrella el Barça de les 5 Copes dels anys 50. Sabem de l’existència del futbol bo-
tons en aquesta època d’Osona a Reus, passant pel Vallès i Barcelona i la seva àrea 
metropolitana.

Mostra d’aquest auge del futbol botons a les escoles, és el llibre infantil de Ro-
ser Capdevila de l’editorial Argos Vergara 1983, en el que explica la història d’un 
nen que roba els botons al seu mestre de l’escola religiosa. En realitat, no feia fal-
ta robar-los, sinó que els mateixos mestres en facilitaven. Però, aquesta història de 
na Roser Capdevila, reflecteix una època i segurament una història viscuda o com  
a mínim coneguda.

També, a través de les paraules d’algun exjugador del F.C. Barcelona, com és 
Lluís Allué, nascut el 1936 i jugador del Barça als 60, sabem que ell mateix i en La-
dislao Kubala jugaven a futbol botons.

A la segona meitat dels anys 60 el futbol botons va desapareixent de les escoles 
i queda relegat a alguns espais veïnals de grups d’amics dels barris i a les llars fa-
miliars. L’entrada dels joguets de plàstic i certa «bonança» econòmica fan que el joc 
importat i la creació de marques de joguets de plàstic que s’anuncien per televisió, 
siguin els protagonistes. Fent que aquells jocs tradicionals de creació desconeguda 
com el futbol botons, però, també la Puça o les curses de ciclistes amb botons, que-
din relegats en l’àmbit públic.

Malgrat aquest auge del joguet nou i la possibilitat d’adquirir-los, el futbol bo-
tons, lluny de desaparèixer queda a les llars. I els cosidors de la mare o l’àvia i les 
merceries encara són una font inesgotable de «cracks de merceria», amb botons 
que posteriorment serien llimats i adaptats als terrenys de joc improvisats, com són 
taules del menjador familiar, el terra o fustes reciclades. Tots els elements de joc es 
feien amb elements quotidians, com les porteries fetes amb material de capses de 
cartó.

Aquest joc més les seves normes es converteixen en part d’una herència de cultu-
ra tradicional i lúdica que passa de generació en generació.

El silenci dels anys 80 i l’aparició de les primeres associacions
Als anys 80 el futbol botons segueix a les llars familiars, «en silenci», sense 

mostres exteriors de la seva existència. Ara és la generació de persones nascudes a 
partir de 1940 que juguen amb els seus fills, nats a l’època dels 60 i 70. Moltes llars 
familiars del país tenen aquest joc com quelcom important als seus moments d’oci, 
existint lligues i campionats. D’altres relaten jugar amb grups d’amics del barri, amb 
infants veïns. Aquest fet fa que el reglament o reglaments de joc evolucionin de for-
ma independent, cada un en la seva bombolla i desconeixen quanta gent hi juga o 
simplement, si algú més juga amb botons. Les merceries i el cosidor de l’àvia o la 
besàvia són font inesgotable de recursos.



BOPC 488
6 de febrer de 2023

3.10.25. Propostes de resolució 22

Els moments rellevants perquè el futbol botons faci un salt qualitatiu endavant 
és una conversa al Pipa Club de Barcelona, on una tertúlia d’amics sorprèn al parlar 
de «a què jugàvem de nens». El resultat és que diversos membres d’aquest club ju-
gaven a futbol botons. Aquesta conversa dóna lloc a posar un tauler o camp, ara ja 
fet expressament i de forma adequada, al mateix Pipa Club i posteriorment al Bar 
Tàctica on es comencen a jugar partits i es comença a esbossar un reglament comú. 
Fruït d’aquest fet es crea l’Associació Catalana de Futbol Botons al 1993 i inscrita al 
registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya des de 1994.

S’unifica el reglament i comencen les primeres competicions de lliga. Posterior-
ment, es crea una nova associació a Osona i també al Foment Hortenc i a Reus, totes 
elles anteriors al segle XXI.

Es comença a reglamentar tot i no només les regles de joc, sinó també les mesu-
res del terreny de joc i la mida de les porteries, a més de les categories de botons que 
seran comunes a tots: «jugarem de forma reglada i amb igualtat d’oportunitats». Es 
creen 5 categories de botons: el porter el més gran de 4 cm de diàmetre per 1,5 cm 
d’altura. Els botons de camp de 2,5 cm, de 3 cm de 3,5 cm i de 4 cm, sense poder 
passar en cap cas l’atura d’un centímetre.

Els botons, principal element del joc, a poc a poc es va convertint en unes fitxes 
iguals per tothom, però, fabricades expressament per a la pràctica d’aquest esport. 
En diverses ocasions s’ha comprat el material en cru, per posteriorment portar-lo a 
alguna de les poques fàbriques de botons que sobreviuen a casa nostra, per a la seva 
producció. Aquests botons mantenen els forats típics per dos motius: 1/ recordar 
l’origen del joc i 2/ per una causa tècnica: permetre que l’aire escapi per algun punt.

Posteriorment, ja entrats els 2000 es creen les associacions de Palautordera, Sant 
Antoni-Barcelona, Esplugues i Sant Joan Despí.

Arrelament social
Amb vuit associacions que hi juguen i amb moltes llars que el practiquen com 

a lleure, es pot afirmar que el futbol botons compta amb un fort arrelament social 
mantingut durant dècades.

Va des de la persona que no n’ha sentit a parlar mai, a la persona que diu «de 
petit hi jugava», a persones i famílies que el juguen avui dia i que desconeixen 
l’existència de les associacions. No és d’estranyar que cada poc apareguin persones 
i famílies que donen amb les associacions i es fan socis o bé demanen material, per 
recuperar o continuar la pràctica del futbol botons.

No és d’estranyar tampoc conèixer persones de qualsevol àmbit social que mani-
festin que juguen en l’actualitat o han jugat. Aquest fet també es troba dins del món 
associatiu, tan important al nostre país.

Aquest fet ens diu que hi ha dos futbols botons: 1/ Com a esport reglat a les asso-
ciacions que aspiren a convertir-se en clubs esportius i 2/ El d’aquelles famílies o 
petits grups que el juguen com a lleure i joc tradicional, amb botons de merceria en-
cara, i no per això menys important, sinó que demostra l’arrelament social del futbol 
botons a casa nostra, com un fet cultural propi.

Futbol botons i gènere
Venim de la cultura majoritària del segle XX, on la dona es veu relegada a un se-

gon pla en molts aspectes de la vida social, cultural, política i econòmica. Succeeix 
el mateix en el món del joc i l’esport. Arguments com el «futbol és cosa d’homes» 
o el fet de fer jocs i joguets separats per gènere, han fet molt mal. Malgrat saber de 
diverses dones que juguen o han jugat, aquest és un fet molt minoritari. S’ha d’avan-
çar de forma decidida.

En les activitats de lleure de futbol botons, s’ha comprovat com les dones, sense 
importar l’edat, juguen i ho fan amb ganes. Les característiques del futbol botons ho 
afavoreixen, ja que no requereix cap aspecte físic que diferenciï un home d’una dona 
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en la seva pràctica. Habilitat, concentració i sentit tàctic són els requisits, i per això 
homes i dones poden jugar junts a futbol botons i competir amb igualtat.

En el foment d’aquest esport, s’hauran de contemplar accions concretes i decidi-
des en aquest sentit.

Esport intergeneracional
Al Futbol botons poden jugar persones de 7 a 85 anys, de fet no és estrany que 

a les associacions es barregin persones de diferents generacions que en molts casos 
juguen juntes. Les aptituds i característiques que requereix el futbol botons, es po-
den mantenir i es mantenen durant molts anys i a un bon nivell. No és d’estranyar 
que la Lliga de Campions de Futbol Botons l’any 2020 la guanya un noi de 17 anys 
–Adrià Vila–, a l’any posterior un home de 70 anys –Antoni Casadevall–. En l’edició 
del 2022 l’ha guanyat una persona de 23 anys –Adrián Bravo–.

El fet que sigui un joc que ha anat passant de generació en generació, també fa-
cilita aquest fet, ja que les més grans ensenyen als més joves; convertint-se en una 
herència cultural ja no verbal i/o escrita, sinó a través del joc.

La conversió en esport
Actualment, el futbol botons compta amb vuit associacions que hi juguen: As-

sociació Catalana de Futbol Botons (ACFB), Botonaries Associats de Palautordera 
(BAP), Associació Reusenca de Futbol Botons (ARFB), Associació de Futbol Botons 
d’Osona (AFBO), Barcelona Futbol Botons Associació (BFBA), Foment Hortenc, 
Sant Joan Despí Futbol Botons Associació (SJDFBA) i Esplugues Futbol Botons As-
sociació (EFBA).

Amb reglament clar, amb el passi com a tret distintiu, que el converteixen en un 
joc de creació.

– Tots amb les mesures de «camps» adaptades i iguals. Delimitació del terreny 
de joc d’1,50 m per 1 m.

– Amb porteries iguals: 15 cm de llargada per 3,5 cm d’alçada.
– Botons de 2,5 a 4 cm de diàmetre, tal com s’ha exposat anteriorment.
– I el tirador o llançador, un botó o fitxa que en diàmetre o gruix és a lliure elec-

ció. El tirador fa com el tac al billar i el converteix en un joc d’habilitat.
– Competicions: Cada associació té les seves pròpies competicions: de Lliga, 

Copa, campionats de rànquing i un cop l’any, les associacions en conjunt organitzen 
la Lliga de Campions, La Copa Federació i la Copa Catalunya. Tant la Copa Catalu-
nya com la Copa Federació són de lliure inscripció. Però no la Lliga de Campions, 
en la que participen els 4 primers classificats de cada lliga.

La durada d’un partit és de 30 minuts.
Es pot afirmar que aquests fets, afegits a que es juga en un entorn competiu, a 

través d’associacions o clubs i perfectament reglamentat, converteixen al futbol bo-
tons en un esport.

No tot esport és activitat física, malgrat el futbol botons, sobretot en les compe-
ticions d’un dia l’esforç físic cobra importància, ja que es juga un partit cada 10 mi-
nuts durant 7 o 8 hores. És el cas de la Lliga de Campions, Copa Catalunya i Copa 
Federació. En els tornejos de Rànquing és de 4 o 5 hores continuades. Aquest fet 
fa que l’estat físic en flexibilitat i to muscular relaxat siguin importants a l’hora de 
competir pels títols. Aquest mateix fet també es dóna al billar.

La classificació del futbol botons com a esport entraria en la categoria d’esport 
de saló, com poden ser també els Escacs o el Billar.

És un joc/esport de taula, d’habilitat, concentració i sentit tàctic, dins la categoria 
d’esport amateur i minoritari.

Finalment, recordar aquell origen tradicional, en el que el futbol botons era un 
joc clarament d’imitació del futbol. Malgrat aquest fet, el futbol botons no és futbol, 
els elements de joc, la superfície en la que es juga i el reglament són diferents. Avui 
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dia, quasi 100 anys després, es pot afirmar, per tot lo expressat, que el futbol botons 
és un esport amb entitat pròpia.

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. Reconèixer el futbol botons com a esport.
2. Acompanyar i assessorar a les associacions Associació Catalana de Futbol 

Botons, Barcelona Futbol Botons Associació, Secció de Futbol botons del Foment 
Hortenc, Botonaires Associats de Palautordera, Associació de Futbol amb Botons 
d’Osona, Associació Reusenca de Futbol botons, Sant Joan Despí Futbol botons As-
sociació i Esplugues Futbol Botons Associació, per tal de ser reconegudes com a 
entitats esportives.

3. Demanar a les associacions esmentades en el punt anterior, en consonància 
amb l’article 18 apartats 3 i 4, de la Llei Catalana de l’esport on s’estableix, que ha 
d’haver-hi una «constitució prèvia com a Unió Esportiva de Clubs per un període 
mínim de 3 anys», que iniciïn un període d’adaptació, en aquest sentit i creïn la unió 
de clubs, amb observança i respecte a la Llei Catalana de l’Esport i segueixin les 
passes que s’assenyalin per part dels organismes competents en aquestes qüestions 
com poden ser el Consell General de l’Esport i/o la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya.

4. Instar a les mateixes associacions i a la federació o unió de clubs que se’n deri-
vi, a què duguin a terme projectes que garanteixin la participació i la igualtat de la 
dona en l’accés i en la pràctica del futbol botons.

5. Destinar una partida econòmica d’ajut per a la promoció del Futbol botons i 
per a la professionalització i millora organitzativa de la gestió de les diverses asso-
ciacions existents arreu del país.

6. Demanar a la Conselleria d’Educació que comuniqui a escoles i instituts del 
país, el reconeixement del Futbol botons com a esport i recomanar la seva pràctica 
en activitats educatives en l’àmbit de l’esport.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Co-
lomer, GP ECP, portaveus

Proposta de resolució sobre el millorament de la via d’accés 
des del Pont d’Orrit fins al Mas de Barreda, a Tremp
250-00965/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 84299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

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

nya, Ramon Tremosa Balcells, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre el millorament de la via d’accés des del Pont 
d’Orrit fins al Mas de Barreda, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori, amb el text següent: 
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Exposició de motius
L’any 1971 els ajuntaments de Sapeira i Espluga de Serra van passar a formar 

part de Tremp.
Per anar des de la Terreta a Tremp cal anar fins Areny de Noguera, N-230 fins al 

Pont de Montanyana i creuar la Serra de Tremp. Prop de 50 Kilòmetres.
Els 13 pobles que formen la Terrera es van anar despoblant als anys 70 i 80. La 

sortida dels que van marxar va coincidir amb l’arribada de nous habitant que es van 
instal·lar en pobles com Aulas i Espluga de Serra.

Aquesta situació comporta molts problemes per les diferents famílies que viuen 
en aquesta zona i sobretot pel que fa al manteniment de les vies de comunicació a 
aquests nuclis de població, EMD i masies.

Això és provocat per la decisió de fa uns anys de modificar tota l’estructura 
d’accessos als diferents pobles. Si fins aleshores el Pont d’Orrit era l’accés als tres 
ramals de la Terreta (La Torre de Tamurcia, Sapeira i Escalà), amb el nou pont, l’en-
trada es desplaça fins a un extrem. A partir del nou pont l’única pista que reconeix 
l’ajuntament de Tremp és la circumval·lació, es a dir Torre de Tamurcia, Espluga de 
Serra i Sapeira.

Al mateix temps, La circumval·lació va deixar abandonades la resta de pistes. 
Cas especial d’abandó és el camí que dona accés a les Masies de Sapeira on de les 6 
masies que formen l’antic municipi de Sapeira quatre estan habitades.

A més a més, la tempesta Glòria es va emportar l’altra pista que dona accés al 
Mas de Barrera. Una pista que l’administració havia fet fa molts anys per travessar el 
barranc del Solà i que porta a les masies més altes (Bepo, Vallibell i Torre del sinyó) 
i al mas de Barreda i que 3 anys després, continua tallada ja que els informes de 
l’ACA consideraven. «..les afeccions detectades no correspon reparar-les en el marc 
de la Declaració d’emergència emesa pel Director de l’Agència Catalana de l’Aigua 
en data 18 de febrer de 2020».

Així mateix, aquesta via, tant important pels habitants de les masies de la zona, 
també porta al bosc de pins de l’obac de Barreda, al dipòsit d’aigua per helicòpters 
i a la presa d’aigua per camions de bombers.

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: 
Arribar als acords necessaris amb l’Ajuntament de Tremp, el consell comarcal 

del Pallars Jussà i la Diputació de Lleida per tal d’habilitar una partida pressupos-
tària per a fer efectives les actuacions d’arranjament de la via que va des del Pont 
d’Orrit fins al Mas de Barreda.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Ramon Tremosa Balcells, diputat, GP JxCat

Proposta de resolució sobre els descomptes de l’autopista C-16
250-00966/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 84300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu, David Saldoni i de Tena, diputat del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els des-
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comptes de l’autopista de la C-16, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat dia 2 de gener van entrar en vigor els nous descomptes de l’autopista de 

la C16 a la ronda de Manresa i durant el primer trimestre de 2023 hi ha previst que 
s’impulsin nous descomptes pel tram entre Terrassa i Manresa, sumant-se a la resta 
de descomptes vigents en aquesta via d’altes prestacions.

Cal tenir present que aquesta és la única via d’altes prestacions sense túnel de 
pagament del nostre país.

Al mateix temps, aquests descomptes són vigents pels vehicles, però n’estan ex-
closos els autocars generant un perjudici i una desavantatge competitiva per totes les 
empreses i persones que utilitzen el transport col·lectiu.

Si volem fomentar el transport públic, si volem fomentar una mobilitat sostenible 
i eficient, cal fer-ho potenciant el transport col·lectiu.

Perquè el transport públic és un element imprescindible de cohesió territorial i 
un element essencial per a una mobilitat sostenible que a més a més, contribueix a 
lluitar contra el canvi climàtic.

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. Igualar els descomptes que tenen els vehicles de transport privat a tots els sis-

temes de transport públic, incloent els autocars de serveis discrecionals.
2. Posar-ho en funcionament abans de 3 mesos.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; David Saldoni i de Tena, diputat, GP JxCat

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-00967/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 84339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

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, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, Judit Alcalá González, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’endometrio-
si, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’endometriosi és una malaltia caracteritzada pel creixement d’un teixit semblant 

a l’endometri per fora de l’úter, provocant una reacció inflamatòria que afecta l’in-
terior de l’abdomen i, excepcionalment, òrgans com pulmons, cervell, entre d’altres. 
Es tracta d’una malaltia crònica, generalment progressiva que es manifesta amb 
múltiples i amplis símptomes: infertilitat, menstruació abundant o irregular, indi-
gestió, dolor pelvià, dolor durant i després de les relacions sexuals, fatiga, nàusees, 
dolor en orinar o defecar, etc. Tanmateix, és el dolor menstrual el símptoma més 
comú i principal problema, degut a la cronicitat i l’alteració de la qualitat de vida de 
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les dones afectades que implica aquest dolor i que comporta que, sovint, l’endome-
triosi esdevingui una malaltia incapacitant.

Aquesta varietat simptomatològica, així com els múltiples i complexos factors 
diferents que contribueixen al seu desenvolupament, suposa que no sigui fàcil que 
el personal sanitari la diagnostiqui i qui la pateixi tingui un coneixement limitat de 
la malaltia, provocant un retard entre l’aparició inicial dels símptomes i el diagnòs-
tic. Actualment, no es coneix una cura per l’endometriosi i el tractament està dirigit 
a controlar la simptomatologia. Des del punt de vista diagnòstic i de tractament, la 
cronicitat i l’alteració de la qualitat de vida de les dones afectades pels

Es tracta d’una malaltia ginecològica que afecta una de cada dues dones. Malgrat 
l’elevat nombre de dones afectades, és una malaltia socialment invisibilitzada, doncs 
afecta només al sexe femení i és fruit d’un androcentrisme tant en el mateix diag-
nòstic com en la investigació. La normalització del dolor femení i el desconeixement 
social de l’endometriosi provoca un indiferència als símptomes d’aquesta malaltia, 
tant per part de la mateixa afectada com de l’entorn, i, en conseqüència, aboca a 
moltes dones a un aïllament social i laboral i a un diagnòstic tardà de l’endometriosi 
i agreujament de la seva simptomatologia.

Així doncs, desenvolupar una tasca de conscienciació social per transformar la 
concepció de la salut i la ciència des d’una perspectiva de gènere és fonamental per 
garantir la qualitat de vida de la meitat de la població.

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. Desplegar campanyes de visibilització, formació, conscienciació, prevenció i 

informació, des d’una perspectiva social i de gènere, en col·laboració amb les asso-
ciacions de dones afectades per l’endometriosi i la seva realitat.

2. Informar, a través del Servei de Salut, dels recursos comunitaris i d’atenció 
a les dones que pateixen endometriosis i les inclogui als plans de l’Àrea de Serveis 
Socials.

3. Promoure, des del Departament de Salut i del Departament de Recerca i Uni-
versitats, la investigació científica sobre la detecció i el tractament de l’endometriosi.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Gemma Lienas Mas-

sot, Judit Alcalá González, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la reserva de places de l’Administració 
per a dones que siguin caps de família monoparental
250-00968/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 84340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
reserva de places a l’administració per a dones que siguin mares en situació mono-
parental, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 
amb el text següent: 
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Exposició de motius
Segons la legislació actual, s’entén per família monoparental aquella que està 

formada per un o més fills menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien, que 
conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament.

A Catalunya, segons dades de l’Idescat, dels 387.500 nuclis monoparentals exis-
tents al 2020, 308.600 estaven formats per una mare i els seus fills i, segons dades 
del Pla Interdepartamental de suport a les famílies 2018 - 2021, dels 58.175 títols 
vigents de família monoparental, el 93,9% corresponen a dones.

Tal i com defensen molts estudis, la monoparentalitat femenina comporta un ele-
vat risc de pobresa o exclusió, amb un seguit d’aspectes que hi contribueixen de for-
ma rellevant, com és el cas de l’habitatge, el món laboral, la xarxa social o la salut.

Tot això té una alta repercussió en la vida dels infants: Tenir una mare com a 
únic referent no representa cap problema quan es tenen resolts els aspectes econò-
mics i de xarxa familiar i social; el problema rau quan s’ajunta monoparentalitat i 
dificultats socioeconòmiques i de suport social. Aleshores, els desavantatges per als 
infants es manifesten clarament.

Una societat organitzada entorn l’eix del treball productiu que descuida les cures, 
sotmet a totes les dones, però especialment a les dones treballadores i/o que estan al 
capdavant de famílies monoparentals a pitjors condicions socials de vida.

Cal per tant una intervenció de les administracions públiques per tal de superar 
la lògica assistencial que tendeix a responsabilitzar només a les persones de la seva 
situació, en lloc d’obrir el focus i contemplar també l’escenari d’injustícia en el qual 
viuen. Un primer pas fonamental seria per tant, augmentar la inversió en la protec-
ció a la família i la infància.

En aquest sentit, millorar les condicions de les mares caps d’una família mono-
parental en l’accés al món laboral esdevé una eina essencial per revertir aquesta si-
tuació. Més enllà de les polítiques de promoció de l’ocupació en el món privat, cal 
que les pròpies administracions públiques tinguin un paper actiu en aquesta tasca.

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. Reservar un 1% de les places de l’oferta pública d’ocupació de la Generalitat, 

per a dones caps de família monoparental.
2. Col·laborar amb la resta d’administracions públiques catalanes perquè hi esta-

bleixin aquesta mesura a la seva pròpia oferta pública de feina.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre acreditacions professionals
250-00969/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 84341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

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

Horcas, diputat, Oscar Aparicio Pedrosa, 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 acreditacions profes-
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sionals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El Reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència 

laboral i/o formació no formal és un procés mitjançant el qual s’atorga a una per-
sona candidata una acreditació oficial prèvia avaluació de les seves competències 
professionals.

Les competències professionals poden acreditar-se oficialment a través de les 
convocatòries del procediment per a l’avaluació i acreditació de les competències 
professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de 
formació, dirigit a totes aquelles persones que hagin adquirit les seves competències 
professionals mitjançant l’experiència laboral i/o la formació de les quals no tinguin 
una acreditació oficial.

Les finalitats que persegueix el procediment d’avaluació i acreditació són: 
– Avaluar les competències professionals que posseeixen les persones, adquiri-

des a través de l’experiència laboral i altres vies no formals de formació, mitjançant 
procediments i metodologies comunes que garanteixin la validesa, fiabilitat, objec-
tivitat i rigor tècnic de l’avaluació.

– Acreditar oficialment les competències professionals, amb validesa en tot el 
territori de l’Estat, afavorint la seva posada en valor amb la finalitat de facilitar tant 
la inserció i integració laboral i la lliure circulació al mercat de treball, com la pro-
gressió personal i professional.

– Facilitar a les persones l’aprenentatge al llarg de la vida i l’increment de la seva 
qualificació professional, oferint oportunitats per a l’obtenció d’una acreditació par-
cial acumulable, amb la finalitat de completar la formació conduent a l’obtenció del 
corresponent títol de formació professional o certificat de professionalitat.

Al febrer, l’Agència FPCat va posar en marxa un sistema online d’acreditació, que 
permet realitzar els tràmits en qualsevol moment, a la persona sense titulació que vo-
len acreditar la seva qualificació professional.

En el primer mig any de funcionament d’aquest sistema es van registrar 8.527 
sol·licituds, una xifra que superava amb escreix les 6.171 de tot l’any 2021, però molt 
lluny de les 200.000 acreditacions en tres anys que caldria aconseguir.

El mes de novembre l’agencia FPCat, fruit del baix nivell d’acreditacions va 
signar un conveni amb la cadena de supermercats Caprabo, per iniciar un procés 
d’acreditació de competències professionals del seu personal.

La llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, estableix 
en l’article 43, dedicat a l’Avaluació i acreditació de competències professionals, en 
el seu apartat quart: 

«4. Els processos d’avaluació i acreditació es poden desenvolupar en col·labora-
ció amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya, 
l’Administració local, les cambres oficials de comerç i altres entitats representatives 
d’interessos econòmics o professionals.»

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. Negociar amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives 

a Catalunya, Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació i altres 
entitats representatives d’interessos econòmics o professionals, la cooperació, remu-
nerada, en les tasques d’acreditació de competències professionals.
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2. Signar convenis de temporalitat bianual amb les entitats esmentades en el punt 
anterior, per tal que puguin efectuar les tasques d’acreditació de competències pro-
fessionals.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas, Os-

car Aparicio Pedrosa, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el garantiment del servei d’atenció 
pediàtrica als centres d’atenció primària de Sabadell
250-00970/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 84634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

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, David González Chanca, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Mario García Gómez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució per garantí el servei d’atenció pedià-
trica als centres d’atenció primària de Sabadell, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les retallades han protagonitzat la gestió dels recursos del Departament de Salut 

des de fa més de deu anys, provocant efectes molt negatius sobre l’atenció sanità-
ria pública a tots els seus nivells, especialment en l’atenció primària i comunitària.

Aquesta situació agònica es tradueix en llistes d’espera insostenibles, en equi-
paments obsolets i insuficients, en la desaparició progressiva de les visites presen-
cials i la seva substitució per visites virtuals, un augment del nombre de famílies 
que contracten mútues privades i, molt especialment, en un personal sociosanitari 
precaritzat. La pandèmia de la COVID-19 no ha fet més que agreujar i prolongar 
aquesta degradació.

Una atenció pediàtrica de qualitat comporta substancials beneficis per al sistema 
sanitari i pels mateixos pacients: implica un bon desenvolupament físic i intel·lectual 
dels nens i nenes, una millora del diagnòstic precoç i millor control de les malalties 
cròniques, promou hàbits de vida saludables, i, sobretot, és més propera i accessible 
al domicili familiar, que facilita garantir el correcte seguiment longitudinal i la con-
tinuïtat assistencial de l’infant i del seu entorn social i familiar cuidador.

Tanmateix, a Catalunya, l’atenció pediàtrica no escapa de les dinàmiques noci-
ves generades per les retallades. Especialment quan es topa amb una falta de relleu 
generacional dels professionals de pediatria a tot el territori, doncs el nombre de ju-
bilacions de pediatres és superior al nombre de nous professionals que poden cobrir 
aquestes places. La Societat Catalana de Pediatria (SCP) va advertir que Catalunya 
necessita entre 250 i 300 pediatries per garantir una assistència mèdica als nens i 
nenes de qualitat. Aquest dèficit de professionals es cobreix o bé sobrecarregant de 
feina a la resta de pediatres, o bé amb metges i metgesses de família, que sovint no 
han adquirit competències suficients en pediatria. De fet, segons dades de l’Associa-
ció Espanyola de Pediatria (AEP), a Catalunya un 30% dels menors no són atesos 
per professionals pediàtrics.
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Degut a aquest dèficit d’especialistes, a Sabadell, un municipi on hi resideixen 
almenys 33.540 menors de 14 anys, es produeix una concentració de la pediatria, 
traslladant l’atenció pediàtrica a altres CAPs i allunyant el servei dels barris, con-
centracions que són contraries als criteris d’atenció de proximitat i de garantia de 
la longitudinalitat. Aquesta decisió del Departament de Salut ha aixecat una onada 
d’indignació entre els veïns i veïnes del municipi, que veuen com les famílies saba-
dellenques es veuen obligades a buscar alternatives, com acudir a les mútues priva-
des, traslladar-se a CAPs allunyats del domicili o a les urgències de l’Hospital Parc 
Taulí o, malauradament, deixant d’anar-hi.

Una atenció pediàtrica que no és accessible per a les famílies dificulta que aques-
tes puguin accedir a un servei profundament essencial, doncs cuida d’un dels col·lec-
tius més vulnerables de la nostra societat.

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. Recuperar el servei de pediatria a cada un dels CAPs que hi ha a Sabadell.
2. Constituir, coordinadament amb l’Ajuntament, una comissió de seguiment for-

mada per professionals i veïns amb l’objectiu de vetllar pel bon funcionament del 
servei de pediatria al municipi i es garanteixi la seva accessibilitat.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, David González 

Chanca, Mario García Gómez, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el projecte Casa Walter Benjamin 
i les actuacions de memòria democràtica a Portbou
250-00971/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 84639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Rocio Garcia 

Pérez, diputada, Silvia Paneque Sureda, diputada, Ferran Pedret i Santos, diputat del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre el projecte Casa Walter Benjamin i actuacions de memòria democràtica a 
la població de Portbou, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El municipi de Portbou, per la seva situació estratègica com a lloc de frontera 

amb la República Francesa, i com a important node ferroviari, va patir durant la 
Guerra Civil, amb especial intensitat, la campanya de bombardejos sobre nuclis ur-
bans a mans de l’aviació sollevada. Diversos refugis aeris del servei de defensa pas-
siva republicà ho testimonien.

També compta amb vestigis de les fortificacions costeres que es van construir 
al llarg de la costa mediterrània per part de les autoritats republicanes, així com 
fortificacions que la dictadura franquista va erigir posteriorment, en diverses fases, 
davant el temor d’una possible intervenció del règim nazi, i amb l’evolució dels es-
deveniments, davant el temor a les infiltracions de maquis republicans o d’una in-
tervenció aliada.
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D’altra banda, Portbou va ser el darrer lloc per on van passar milers de persones 
camí de l’exili al final de la Guerra Civil de 1936-1939, incloent-hi nombroses per-
sonalitats rellevants.

També és l’indret en el que el rellevant filòsof Walter Benjamin, que hi havia ar-
ribat des de França, davant el temor a caure en mans de la Gestapo, es va llevar la 
vida i on hi reposen les seves restes. Un singular monument vora el mar i el cemen-
tiri el recorda i li ret homenatge. Des de fa anys s’hi està impulsant el projecte de la 
Casa Walter Benjamin.

Tot plegat fa de Portbou un punt neuràlgic des de la perspectiva de la memòria 
democràtica, en un entorn amb el que es relaciona amb espais de memòria com el 
MUME (a La Jonquera), el Castell de Sant Ferran (a Figueres), els camps d’inter-
nament de republicans espanyols refugiats al sud de França, o els propis itineraris 
de l’exili.

Existeix, però, la possibilitat de desplegar més i millor el potencial del municipi 
de Portbou com a indret de memòria.

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. Contribuir al projecte Casa Walter Benjamin, com ho fan ja el Ministeri de 

Cultura, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Portbou.
2. Oferir el seu assessorament a l’Ajuntament de Portbou i concertar, tant amb 

el govern local com amb totes les institucions públiques i privades escaients, les ac-
cions necessàries per desplegar tot el potencial que Portbou té des del punt de vista 
de la memòria democràtica.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Rocio Garcia Pérez, Sil-

via Paneque Sureda, Ferran Pedret i Santos, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la segona estació de Ferrocarrils 
de la Generalitat a Rubí
250-00972/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ECP

Reg. 84656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

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

Avançar, David Cid Colomer, portaveu 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 la segona estació de Ferrocarrils de Cata-
lunya a Rubí, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el 
text següent:

Exposició de motius
Rubí és un dels municipis més poblats del Vallés, amb 78.500 habitants (2021). 

Tanmateix, només disposa d’una estació de Ferrocarrils de la Ceneralitat de Cata-
lunya (FGC), que està situada al sud del continu urba i que ofereix una cobertura 
deficient al centre i al nord del municipi.

El tram de Sant Cugat a Terrassa de la línia S1 d’FGC disposa de suficient es-
pai per augmentar el nombre d’estacions, especialment entre les parades de Terras-
sa-Rambla i Rubí. La construcció d’una segona estació a La Llana està projectada, 
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de fet, al Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2010), al Pla Específic de Mobi-
litat del Vallés (2021) i al Pla Director d’lnfraestructures (2021).

La nova estació s’ubicaria al carrer del Castell, a 1,8 kilometres de l’actual es-
tació de Rubí, i donaria servei a l’àmbit nord i nord-oest del municipi. La demanda 
prevista per a aquesta infraestructura és de 4.100 persones per dia feiner, un volum 
molt considerable que permetria descongestionar l’estació existent i impulsar futurs 
sectors de desenvolupament.

Les dades són aclaridores: El nombre de viatgers a les línies d’FGC ha augmen-
tat un 39% des del 2010 com a conseqüència de l’increment de la cobertura territo-
rial –amb la construcció de noves estacions– i la reducció del temps de viatge per a 
les persones usuàries.

Per aquests motius, el Crup Parlamentari d’En Comú Podem. presenta la se-
güent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Prioritzar la construcció d’una segona estació de Ferrocarril de la Generalitat 

de la línia S1 al terme municipal de Rubí.
2. Planificar i dotar económicament per la construcció de l’esmentada estació, 

garantint que a partir del 2023 estigui disponible el projecte constructiu.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

Proposta de resolució sobre la bonificació del tram autonòmic 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques
250-00973/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 84946 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución sobre la bonificación del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Economia 
i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El impuesto sobre la renta de las personas físicas (en adelante, IRPF) es un tribu-

to de carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, gene-
ralidad y progresividad, la renta de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza 
y sus circunstancias personales y familiares.

Es un impuesto de carácter estatal cedido a las comunidades autónomas (en 
nuestro caso, Cataluña), que le otorga la capacidad de regular la escala autonómica 
del IRPF aplicable a la base liquidable general; las deducciones por circunstancias 
personales y familiares, así como por inversiones no empresariales y por aplicación 
de rentas; y los aumentos o las disminuciones de los porcentajes de la deducción por 
adquisición de la vivienda habitual.

En Cataluña, la escala autonómica aplicable a la base liquidable general del 
IRPF viene recogida en el artículo único de la Ley 24/2010, de 22 de julio, de apro-
bación de la escala autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
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Un estudio elaborado por la delegación catalana de la Asociación Española de 
Asesores Fiscales (AEAF), asegura que un catalán con unos ingresos de 30.000 eu-
ros llega a pagar hasta 321 euros más que un madrileño. Además, según cálculos 
de la AEAF, la diferencia entre Cataluña y Madrid podría llegar a crecer este año 
hasta los 433,35 euros después de que la Comunidad de Madrid decidiera rebajar el 
IRPF este 2022.

Si en Cataluña queremos desempeñar una acción de liderazgo en términos eco-
nómicos a nivel nacional, es necesario que las Administraciones apoyen sin fisuras 
a las clases medias, cuyo salario anual promedio ronda los 27.099 euros. Es indiscu-
tible que la clase media es la franja de población que mayores recursos aporta a las 
Administraciones. Además, son las más afectadas por la situación de inestabilidad 
a la que está siendo sometida nuestra economía en los últimos años.

Otras Comunidades Autónomas han sido capaces de bonificar el tramo autonó-
mico del IRPF ateniéndose a una serie de requisitos, o incluso sin ellos. Ejemplo de 
ello es Castilla y León, que para el ejercicio de la renta 2021 se ha convertido en la 
segunda comunidad con el tramo de IRPF más bajo, poniendo el foco en los retos 
que tiene por delante la Comunidad, realizando deducciones autonómicas para pro-
teger la natalidad y/o adopción, apoyando a las familias con algún miembro con dis-
capacidad, protección a la familia numerosa, protección a familias con menores de 
4 años de edad, y en general aplicando políticas fiscales favorables al medio rural, 
en apoyo a las familias y jóvenes que allí residen, entre muchas otras.

Mantener unos tipos impositivos más altos que los de las Comunidades Autó-
nomas que nos rodean, tal y como es el caso, provoca que los inversores se vean 
ahuyentados, ocasionando tanto una disminución de los propios ingresos de la Ad-
ministración como menores oportunidades para todos los ciudadanos de nuestra 
Comunidad.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Gobierno a: 
Único. Bonificar el 99 por 100 del tramo autonómico del Impuesto sobre la Ren-

ta de las Personas Físicas (IRPF).

Palacio del Parlament, 27 de enero de 2023
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto, 

GP VOX

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política en matèria d’universitats
300-00281/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 85403 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.02.2023

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre la política del Govern en matèria d’universitats, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de febrer 
de 2023, amb el text següent: 
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– Sobre la política del Govern en matèria d’universitats.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de turisme
300-00282/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 85701 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.02.2023

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de turisme del govern, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de febrer de 2023, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques de turisme del govern.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques relatives a la resolució 
alternativa de conflictes
300-00283/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 85742 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.02.2023

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques del Govern en re-
lació amb la resolució alternativa de conflictes, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de febrer de 2023, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques del Govern en relació amb la resolució alternativa de con-
flictes.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre el pla de prevenció de l’anorèxia 
i la bulímia
300-00284/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 85743 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.02.2023

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
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lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el pla de prevenció de l’anorèxia i 
la bulímia, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 8 i 9 de febrer de 2023, amb el text següent: 

– Sobre el pla de prevenció de l’anorèxia i la bulímia.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut
300-00285/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 85782 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.02.2023

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de febrer de 2023, 
amb el text següent: 

– Sobre les polítiques de joventut.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre l’equilibri territorial
300-00286/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 85783 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.02.2023

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’equilibri territorial a Catalunya, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de febrer 
del 2023, amb el text següent: 

– Sobre l’equilibri territorial a Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre el fanatisme ecològic que promou
300-00287/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 85784 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.02.2023

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

de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Par-
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lamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre el fanatismo ecológico que pro-
mueve el Govern, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próxi-
mos días 7, 8 y 9 de febrero de 2023, con el siguiente texto: 

– Sobre el fanatismo ecológico que promueve el Govern.

Palacio del Parlament, 2 de febrero de 2023
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Interpel·lació al Govern sobre l’economia social
300-00288/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 85785 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.02.2023

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’economia social, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de febrer de 2023, amb 
el text següent: 

– Sobre l’economia social.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2023
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre les necessitats econòmiques i socials 
del Maresme
300-00289/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 85791 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.02.2023

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre les necessitats econòmiques i socials de la comarca 
del Maresme, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 8 i 9 de febrer de 2023, amb el text següent: 

– Sobre les necessitats econòmiques i socials de la comarca del Maresme.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2023
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Fascicle segon
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 24.a del Reglament, es pren nota de la renúncia a la condi-

ció de diputat al Parlament de Catalunya, d’Ernest Maragall i Mira, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana, amb efectes des del dia 2 de febrer de 2023.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2023
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 386/XIV, sobre l’ampliació 
del nombre de professionals de suport educatiu destinats als equips 
d’assessorament i orientació psicopedagògics
290-00327/13

SOL·LICITUD DE CRITERI DE LA COMISSIÓ

Presentació: GP PSC-Units (reg. 84944).
Acord: Mesa de la Comissió d’Educació, 31.01.2023 (tramitació d’acord amb l’arti-
cle 162.4 del Reglament).
Comissió tramitadora: Comissió d’Educació.

Control del compliment de la Resolució 390/XIV, sobre l’enfortiment 
del sistema de serveis socials
290-00330/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 84647 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 31.01.2023

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

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 417/XIV, del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’enfortiment del sistema de serveis socials (290-00330/13), us informo del 
següent:

Pel que fa al punt a), detallem a continuació les accions que s’han dut a terme en 
els diferents eixos d’actuació el Pla estratègic de serveis socials 2021-2024, amb la 
participació dels serveis socials bàsics:
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1. Reforç dels equips bàsics de serveis socials com a porta d’entrada al Sistema 
català de serveis socials.

Per poder donar resposta a l’increment de la demanda d’aquests serveis, hem 
augmentat la dotació del Contracte Programa 2022 - 2025 en un 20% respecte del 
conveni anterior. Una part d’aquest increment –concretament 10,4 milions d’euros 
més que el 2016– van destinats a estabilitzar la plantilla actual de l’atenció social 
primària. En aquest marc, volem destacar aquestes accions:

– Consolidació de la ràtio de professionals dels equips bàsics d’atenció social 
(EBAS) que preveu la Llei 12/2007, de serveis socials, i reforç d’aquesta ràtio amb 
nous professionals (treballadors i treballadores socials i educadors i educadores so-
cials) en funció d’un indicador sintètic de necessitats prèviament consensuat amb 
les entitats municipalistes. Es consoliden més de 400 treballadors i treballadores 
socials de les àrees bàsiques.

– Implementació del perfil professional de coordinador/a dels EBAS i que com-
porta el desenvolupament d’actuacions en l’àmbit de la: Organització, seguiment i 
supervisió d’activitats, organització i dinàmica d’equips de professionals, i de gestió 
de recursos materials.

– Implementació progressiva a partir de l’any 2023 del servei de suport i assesso-
rament tècnic a les funcions dels EBAS, amb la incorporació dels perfils professio-
nals de psicòleg/a i jurista.

– Implementació progressiva a partir de 2022 de la supervisió dels i les professio-
nals dels equips bàsics dels serveis social, amb l’objectiu de donar suport professional 
per a la recerca de diferents enfocaments de diagnòstics, metodologies i estratègies 
d’actuació sobre el cas, i de treballar i reforçar les dinàmiques dels equips, les com-
petències professionals i relacionals, així com les qüestions organitzatives.

– Reconeixement de la funció directiva dels serveis socials que permeti imple-
mentar l’estructura organitzativa necessària amb l’objectiu de planificar, impulsar i 
dirigir l’activitat conjunta dels diversos àmbits de gestió dels serveis socials, super-
visar la consecució dels resultats esperats i vetllar per la coordinació i la coherència 
de la gestió global.

2. Abordatge integral del sensellarisme.
Després d’un extens treball de col·laboració amb l’administració local, els dife-

rents departaments de la Generalitat i les entitats del Tercer Sector, el passat mes 
de març de 2022 va ser aprovat el Marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme 
a Catalunya 2022-2025. El Marc d’Acció vol donar resposta a les necessitats de les 
persones sense llar en situació crònica amb un nou model d’atenció basat en la meto-
dologia Housing First. Aquest model situa a les persones al centre del procés d’inter-
venció social, amb respostes flexibles que permetin abordar la diversitat, l’autonomia 
i l’autodeterminació de les persones, garantint els respecte per la dignitat, els valors 
i l’experiència de cadascú.

El Marc d’acció estableix trens grans línies d’intervenció: l’adquisició d’espais 
residencials dignes, la implementació d’un sistema d’atenció i, finalment, el disseny 
d’un model d’acompanyament i d’empoderament de les persones en situació de sen-
se llar i de sense sostre. Tots tres eixos constitueixen els pilars de l’abordatge inte-
gral del sensellarisme

3. Definició del nou model servei d’atenció a l’entorn domiciliari (SAED).
El SAED és un conjunt de serveis i prestacions que es duen a terme al lloc on viu 

la persona i el seu l’entorn domiciliari, coordinats pels Equips bàsics d’atenció social 
(EBAS). Des del SAED s’ofereix atenció social i de cura, suport a les interaccions 
socials, a l’autonomia funcional i a la participació comunitària, amb una mirada pre-
ventiva, flexible i centrada en la persona. És un model d’atenció que vol donar-se al 
llarg de la vida de la persona, que l’ajudarà a romandre a la seva comunitat durant 
tant temps com sigui possible. En aquest sentit, el pla d’atenció social ha d’integrar 
tots aquells serveis o actuacions que contribueixen a donar resposta a les necessitats 
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de les persones ateses en el domicili i a assolir els objectius establerts pel seu / per 
la seva professional. En aquest àmbit, destaquen les següents accions:

– Definició del model d’atenció en l’entorn domiciliari en el Grup de treball es-
pecífic del Consell Interterritorial de Serveis Socials Bàsics (INTERCOTESSBA  
SAED).

– Incorporació de la Fitxa 50 SAED al Contracte Programa 2022 - 2025. Destaca 
la revisió del mòdul a finançar pel preu/hora del SAD dependència i del SAD social, 
que passa dels 16,25 euros/hora actual a 19 euros/hora l’any 2022 i 2023, a 19,45 
euros/hora el 2024 i a 21 euros/hora el 2025. També el finançament de les quotes de 
manteniment del servei de teleassistència avançada per a les persones que tenen un 
grau de dependència reconegut, el finançament del cost de formació de les persones 
cuidadores no professionals i dels grups d’ajuda mútua, i el desplegament dels Bancs 
de suport al territori: productes de suport i terapeuta ocupacional.

4. Incorporació del treball preventiu familiar com a objectiu a implementar en 
tot el territori de Catalunya a través del Servei d’Orientació i Acompanyament a les 
Famílies (SOAF) de manera progressiva al llarg dels propers anys.

El Pla estratègic de serveis socials 2020-2024 també preveu el servei d’orienta-
ció i acompanyament a les famílies (SOAF) com un servei de proximitat, dins de la 
xarxa i els serveis d’atenció primària, reforçant la promoció en la criança positiva i 
articulant serveis per a la prevenció, la mediació i el suport, i l’atenció psicològica, 
pedagògica i terapèutica.

Hem dut a terme l’articulació de la xarxa territorial de proximitat dels serveis 
de suport i atenció a la família (SOAF), integrats com un servei de la xarxa d’aten-
ció primària, amb el desplegament a una part del territori català durant el Contracte 
Programa 2022-2025, amb un total de 58 SOAF. En el proper contracte programa 
2026-2029 es preveu el desplegament a tot el territori, arribant a 107 SOAF.

5. Suport per a necessitats bàsiques de les persones i famílies en situació de vul-
nerabilitat.

Es mantenen els ajuts d’urgència social dins del Contracte Programa 2022–2025 
per atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, 
com l’alimentació, el vestit i l’allotjament, així com per respondre a les dificultats 
derivades de la pobresa energètica, per alleugerir la factura dels subministraments 
bàsics de les llars més vulnerables, en el context actual de pujada de preus energètics i  
encariment de bens i serveis. Amb aquest objectiu, hem efectuat el pagament de 
8.974.258,57 euros a Endesa per sufragar la meitat del deute acumulat l’any passat 
per 41.000 famílies en situació de pobresa energètica, tal com vaig anunciar en la 
meva compareixença al Parlament. L’altre 50% de l’import serà assumit per la com-
panyia i, d’aquesta manera, s’eixugarà el deute total de 2021, que és de 17.948.517,13 
euros, segons dades de la subministradora. Aquest mes de gener, a més, el Go-
vern ha aprovat destinar 8,7 milions d’euros de recursos propis per ampliar un 50% 
la  dotació inicial del bo social tèrmic corresponent al 2021, que era de 17,5 mi-
lions d’euros. D’aquesta manera, s’hi destinaran un total de 26,2 milions d’euros 
amb l’objectiu final de “proporcionar més protecció a les persones vulnerables amb 
menys poder adquisitiu real davant la contínua pujada dels preus de l’energia” en un 
moment especialment sensible, l’hivern, en què les baixes  temperatures obliguen a 
augmentar el consum de gas en l’àmbit domèstic.

6. Prevenció de les conductes de risc
Aquest concepte es refereix a les conductes evitables que poden tenir conse-

qüències negatives en les persones i en qui les envolta, i concretament, als compor-
taments relacionats amb el consum de substàncies que poden generar dependència, 
als comportaments vinculats amb les addiccions al joc i a l’ús de noves tecnologies 
i a les conductes relacionades amb el sexe no segur, amb una referència especial al 
contagi o la transmissió del VIH/sida.
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Les activitats preventives estan adreçades a la població general i, especialment, 
als col·lectius que, per les seves característiques, es trobin en una situació de més 
risc o vulnerabilitat. D’altra banda, també han de respondre a les necessitats que pu-
guin tenir els diferents grups d’edat en els diversos moments del cicle de vida, i a les 
conseqüències socials que es produeixen des d’un punt de vista individual, familiar 
i de la societat en general. En aquest àmbit, destaquen les següents accions:

Donem finançament, mitjançant la Fitxa 49 de prevenció de conductes de risc 
del Contracte Programa 2022 - 2025, per donar suport a les intervencions preventi-
ves que dugui a terme l’ens local a Catalunya de les conductes socials de risc rela-
cionades amb les drogodependències o altres addiccions i amb el VIH/sida o altres 
infeccions de transmissió sexual, o bé al foment de l’elaboració i la implementació 
d’un model de prevenció social i comunitari, i al seguiment de les intervencions que 
es duguin a terme perquè es despleguin d’una manera homogènia en tot el territori 
català.

7. Millora de l’abordatge de les violències masclistes als serveis socials.
Les àrees bàsiques dels serveis socials (ABSS) són una de les principals portes 

d’entrada de casos de violència masclista als serveis i recursos de la xarxa especia-
litzada. Per tant, és imprescindible establir les estratègies d’intervenció i coordinació 
de les i els professionals dels serveis socials, de les dones ateses per violència mas-
clista en el mateix servei i dels altres serveis i agents que treballen conjuntament amb 
els serveis socials d’atenció primària en l’abordatge dels casos de violència masclista.

Per tal d’assolir aquest objectiu, és fonamental el desplegament i coordinació de 
la Xarxa de professionals dels serveis socials bàsics referents en el territori en matè-
ria de gènere i violències masclistes, així com l’acompanyament tècnic a les ABSS 
per la millora de l’execució de les funcions en matèria de gènere i abordatge de les 
violències masclistes, i l’elaboració de materials formatius i recursos especialitzats, 
com ara el disseny i elaboració de catàleg formatiu en matèria de gènere i violències 
masclistes de les àrees bàsiques de serveis socials. Així mateix, calen supervisions 
especialitzades en abordatge de les violències masclistes a les àrees bàsiques de 
serveis socials. Destaca l’elaboració del Protocol d’abordatge de les violències mas-
clistes a l’atenció primària de serveis socials (PAVMAPSS) a partir del document 
«Diagnosi de l’abordatge de les violències masclistes als serveis socials d’atenció 
primària 2020-2021» elaborat per l’Equip de gènere de la Direcció General de Ser-
veis Socials, que recull les dades i les experiències i expectatives dels professionals 
de les àrees bàsiques dels serveis socials sobre l’abordatge de les violències masclis-
tes amb l’objectiu d’elaborar un diagnòstic i establir un protocol d’actuació.

8. Desenvolupament d’una plataforma de sistemes d’informació integrada cen-
trada en la ciutadania i orientada a les dades.

El desenvolupament i implantació de l’eSocial, com a plataforma de Sistemes 
d’informació integrada de la Xarxa pública de serveis socials, ha d’esdevenir un 
instrument clau per millorar l’empoderament de la ciutadania, el procés d’atenció i 
intervenció social, la planificació i l’avaluació, la capacitat de gestió i la presa de de-
cisions fonamentades en dades fiables, validades i permanents. Aquesta plataforma 
ha de disposar d’un repositori digital amb totes les dades consolidades del Sistema 
i ha de permetre avançar en la Història Social Compartida i la seva integració amb 
altres sistemes públic de l’Estat del benestar. Destaquen les següents accions:

– Creació del wSocial com a Sistema d’informació dels serveis socials per a les 
Àrees bàsiques de Serveis Socials, amb la construcció dels mòduls i processos ne-
cessaris per donar resposta al primer nivell del sistema públic de serveis socials, que 
tenen caràcter polivalent, comunitari i preventiu i als equips multidisciplinaris que el 
fan servir com a eina bàsica de treball.

– Procés de migració del sistema d’informació Hèstia i de la resta de sistemes 
d’informació que utilitzen els ens locals cap al wSocial del Departament de Drets 
Socials. Aquest serà un pas clau en aquest objectiu com a gestor de casos dels Ser-
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veis socials bàsics, atès que permet gestionar gran part de les matèries que es porten 
a terme des d’una Àrea de Serveis Socials Bàsics.

– Prova pilot amb les àrees de serveis socials bàsics del territori, i amb el su-
port de TIC Salut Social, d’acord amb les categories del diccionari Intersocial i les 
problemàtiques associades. La prova pilot consisteix a recollir un volum determinat 
d’entrevistes per tal d’incorporar-les al sistema, que aquest vagi aprenent i pugui 
oferir automàticament a les TS problemàtiques tractades a l’entrevista amb la ciu-
tadana.

– Actualització de la metodologia i de la codificació de conceptes nous per in-
cloure en el diccionari Intersocial (projecte per definir el vocabulari controlat comú 
a utilitzar per interoperar informació en l’àmbit de l’atenció social, particularment 
dirigida a les persones que tenen necessitats socials i sanitàries. Mitjançant aquest 
vocabulari es pretén aconseguir una major integració de les dades dels diferents sis-
temes de gestió en l’àmbit de l’atenció social a Catalunya).

Pel que fa al punt b), el Contracte Programa 2022-2025 es va aprovar per acord 
de Govern el 12 de juliol de 2022, i s’orienta al reforç i potenciació del sistema de 
serveis socials bàsics. El contracte programa reforça els serveis socials bàsics, conti-
nua amb el desplegament del Servei d’Intervenció Socioeducatius al Servei Territo-
rial de Barcelona, inicia el desplegament del Servei d’Orientació i Acompanyament 
a les famílies al territori català, i incrementa el mòdul econòmic del Servei d’Ajuda 
a Domicili de manera acordada amb l’Associació Catalana de Municipis i la Fede-
ració de Municipis de Catalunya.

El Contracte programa enllaça amb els eixos d’actuació del Pla estratègic de ser-
veis socials 2021-2024 abans citats, destinats a reforçar el sistema de serveis socials, 
amb la participació dels ens locals.

Barcelona, 23 de gener de 2023
Carles Campuzano i Canadés, conseller de Drets Socials

Control del compliment de la Resolució 421/XIV, sobre el Centre 
d’Educació Especial Els Àngels, de Palamós
290-00362/13

SOL·LICITUD DE CRITERI DE LA COMISSIÓ

Presentació: GP PSC-Units (reg. 80926).
Acord: Mesa de la Comissió d’Educació, 31.01.2023 (tramitació d’acord amb l’arti-
cle 162.4 del Reglament).
Comissió tramitadora: Comissió d’Educació.

Control del compliment de la Resolució 459/XIV, sobre l’assistència 
jurídica gratuïta en els casos de sostracció internacional de menors
290-00390/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 84774 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 31.01.2023

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 459/XIV, sobre l’as-
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sistència jurídica gratuïta en els casos de sostracció internacional de menors (tram. 
290-00390/13), us informo del següent:

La Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, és una llei d’àmbit 
estatal desenvolupa l’article 119 de la Constitució espanyola (CE), en el sentit que la 
justícia ha de ser gratuïta quan ho disposi la llei i, en qualsevol cas, respecte d’aque-
lles persones que acreditin insuficiència de recursos per a litigar, per tal de garantir 
l’accés a la tutela judicial efectiva dels articles 24 i 25 de la CE.

Al seu torn, l’article 225 bis del Codi penal estableix que el progenitor que, sense 
causa justificada, sostregui el seu fill menor serà castigat amb penes de presó de dos 
a quatre anys i inhabilitació especial per a l’exercici del dret a la pàtria potestat per 
un temps de quatre a deu anys.

Atès que la Llei 1/1996 no fa explícita referència a les víctimes dels delictes de 
sostracció internacional de menors de article 225 bis del Codi penal, però es tracta 
d’un fenomen amb caràcter de transnacionalitat, l’estat espanyol ha subscrit diver-
sos instruments jurídics internacionals (entre ells, el Conveni de la Haia de 1980 i 
el Reglament (CE) 2201/2003, a més d’altres de caràcter bilateral) que regulen els 
procediments de localització, representació i defensa dels afectats.

En conseqüència, i atenent aquest marc regulador que combina elements de dret 
intern i de dret internacional que no poden ser ignorats, la petició i posterior trami-
tació d’aquesta modificació de la Llei estatal per part del Govern s’està estudiant per 
part dels serveis jurídics del Departament de Justícia, Drets i Memòria.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix a l’article 106.1 que correspon a 
la Generalitat la competència per a ordenar els serveis de justícia gratuïta i d’orien-
tació jurídica gratuïta. En concret, aquesta competència correspon al Departament 
de Justícia, Drets i Memòria, d’acord amb el Decret 184/2022, de 10 d’octubre, de 
denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments en què 
s’organitza el Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya és una corporació 
de dret públic de caràcter professional, amb plena capacitat i personalitat jurídica i 
és l’òrgan superior representatiu i executiu de la totalitat dels col·legis de l’advocacia 
que hi ha a Catalunya.

Amb tot, i una vegada resolta la qüestió exposada en el punt anterior, eventual-
ment, en el termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor de la modifi-
cació legislativa, s’iniciaran els tràmits per incloure al conveni de col·laboració en 
matèria d’assistència jurídica gratuïta entre el Departament de Justícia, Drets i Me-
mòria, i Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, la previsió que 
les víctimes del delicte de sostracció internacional de menors puguin presentar la 
denúncia amb l’assessorament previ gratuït d’un advocat especialitzat en aquesta 
matèria en un període màxim de mitja hora des del moment en què la víctima del 
delicte es presenti en seu judicial o policial per denunciar la sostracció internacio-
nal de menors.

Pel que fa al conveni de col·laboració a què fa referència l’apartat b) d’aquesta 
Resolució, haurà de preveure també la necessitat d’una formació especialitzada per 
als advocats per a poder assistir i prestar l’assessorament previ corresponent a les 
víctimes dels delictes de sostracció internacional de menors.

Així, en virtut de l’article 39 del Reglament d’assistència jurídica gratuïta, apro-
vat pel Reial decret 141/2021, de 9 de març, i de l’article 21 del Decret 252/1996, de 
5 de juliol, correspon al Departament de Justícia, Drets i Memòria establir comple-
ments als requisits generals mínims de formació i especialització que hagi establert 
el Ministeri de Justícia per als professionals que han de prestar del servei d’assistèn-
cia jurídica gratuïta.

Així mateix, d’acord amb l’article 15 del Decret 252/1996, l’accés dels advocats 
als serveis d’assistència jurídica gratuïta serà regulat pel Consell dels Col·legis de 
l’Advocacia de Catalunya amb caràcter general per a tots els col·legis de l’advoca-
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cia de Catalunya, que hauran d’ajustar-se als requisits de formació i especialització 
establerts.

Correspon al Consell dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya aprovar els pro-
grames de formació específica, que s’han d’ajustar als requisits establerts pel Depar-
tament, i correspon als diferents col·legis de l’advocacia de Catalunya la supervisió 
del compliment per part dels professionals de la formació dels torns especialitzats  
i la seva acreditació.

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) pot col·laborar 
amb els col·legis de l’advocacia en la formació dels professionals que prestin el ser-
vei d’assistència jurídica gratuïta o accedeixin a prestar-lo.

Pel que fa la formació de jutges, magistrats i fiscals, a què es refereix l’apartat c)  
d’aquesta Resolució, us comuniquem que de cara al 2023, està previst impartir el 
curs Abordatge de la sostracció internacional de menors, des de la perspectiva civil 
i penal, adreçat a jutges i magistrats. Es concretarà la proposta didàctica, metodolò-
gica i de contingut d’aquesta activitat formativa d’acord amb allò previst al conveni 
signat amb el Consell General del Poder Judicial.

L’any 2020, a la convocatòria d’ajuts a la recerca, el CEJFE va becar amb 5.000 
euros el treball d’investigació Disseny d’un protocol d’intervenció psicosocial d’au-
xili judicial en procediments i sostracció d’infants. Especificiats i complexitats.

Finalment, pel que fa a la formació del cos dels Mossos d’Esquadra, destaquem 
que l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ofereix diversos cursos de forma-
ció per a l’especialització i de formació contínua en l’àmbit a què fa referència la 
Resolució.

Des de la formació per a l’especialització, els professionals de les unitats d’inves-
tigació, a les quals correspon la investigació de la desaparició de persones a nivell 
territorial, realitzen els cursos d’investigació bàsica, amb un total de 260 hores lecti-
ves, i els professionals de la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC), a la 
qual correspon la investigació a nivell de serveis centrals, fan els cursos d’investiga-
ció avançada, amb un total de 280 hores lectives. Ambdós cursos permeten l’adqui-
sició necessària de coneixements, d’habilitats i de competències clau per a fer front a 
diferents tipologies delictives, entre les quals la desaparició de persones, ja sigui per 
a la prevenció, per a la investigació o per a la col·laboració i la cooperació amb d’al-
tres organismes i/o institucions de l’estat o internacionals:

– Curs d’investigació bàsica. Té un primer mòdul de 78 hores dedicat a les dife-
rents tipologies delictives, entre les quals els delictes contra les persones. La resta de 
mòduls són dedicats a les tècniques i eines d’intervenció i investigació policial que 
ajuden a la resolució del delicte o la desaparició.

– Curs d’investigació avançada. Té un primer mòdul de 59 hores dedicat a les dife-
rents tipologies de delinqüència especialitzada que inclou els delictes contra les perso-
nes. En el mòdul 3, de 55 hores, s’hi tracten els recursos disponibles per a la investigació, 
amb aspectes d’intel·ligència policial, ciències forenses i l’operativa pràctica en la utilit-
zació dels recursos d’investigació, que inclouen aspectes d’anàlisi de les xarxes socials, 
seguiments, vigilàncies, intervencions telefòniques, entre d’altres. Per acabar, en el mò-
dul 4, d’11 hores, hi ha la formació en coordinació i cooperació amb altres organismes 
i/o institucions de l’estat o internacionals.

A la vegada, la formació contínua ofereix un reguitzell ampli de cursos que abor-
den les tipologies delictives vinculades a una desaparició, com ara el tràfic d’éssers 
humans (84 hores lectives), cursos de vigilància i seguiment (70 hores lectives), 
recerca d’informació a les xarxes socials i internet (amb 32 hores lectives), recolli-
da de mostres biològiques (26 hores lectives) i segrestos (120 hores lectives), entre 
d’altres.

Barcelona, 25 de gener de 2023
Gemma Ubasart i González, consellera de Justícia, Drets i Memòria
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Control del compliment de la Resolució 469/XIV, sobre l’adopció 
d’una estratègia per a la protecció del delta de l’Ebre
290-00400/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 84752 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 31.01.2023

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 469/XIV, sobre 
l’adopció d’una estratègia per a la protecció del delta de l’Ebre (tram. 290-00400/13), 
us informo del següent:

Per una banda, en relació amb l’apartat a) i tal com es va anunciar a la Comissió 
d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre (CEPDE) del Parlament de Catalu-
nya, el Govern ha planificat i estructurat les actuacions i inversions a portar a terme 
al Delta de l’Ebre en tres fases principals:

– La primera, a curt termini: de 2022 a 2024.
– La segona, a mig termini: 2025 a 2028.
– La tercera, a llarg termini: amb l’horitzó posat a 2050.
Aquest pla estratègic contempla tres grans àmbits d’actuació. En primer lloc, la ges-

tió de les actuacions plantejades per evitar la regressió del Delta; en segon lloc, la go-
vernança com a eina de participació dels actors públics i privats amb competència per 
assolir els objectius de gestió; i en tercer lloc, la comunicació entre els diferents actors 
per a la protecció del Delta.

El conjunt de les actuacions previstes a l’Estratègia del Delta per executar durant 
les tres fases, és a dir, entre el període 2022 i 2050, tenen un pressupost previst de 
63 M€.

Cal tenir en compte que, tot i dividir els projectes per anys i fases, alguns 
d’aquests projectes tenen continuïtat d’un any a l’altre amb l’objectiu de fer efectives 
i duradores les actuacions.

Les actuacions a curt termini (2022-2024) són les següents:
– En el transcurs de l’any 2022 ja s’han destinat 4.512.767,50 M€ a la protecció 

del Delta de l’Ebre. En aquest sentit i per exemple, s’han executat els malacons de 
l’hemidelta dret i esquerre; s’han portat a terme diversos treballs d’assessorament i 
estudi relacionats amb actuacions a portar a terme, o s’han redactat diferents estudis 
i projectes executius de conservació i connectivitat.

– Actualment ja es disposa del projecte executiu de la guarda per a la badia dels 
Alfacs i en breu s’iniciarà el projecte de la badia del Fangar, amb un pressupost pre-
vist de 300.000€.

– Durant els anys 2023 i 2024 és previst executar els projectes de reforçament de 
les guardes de les basses de l’Encanyissada, de la Tancada i el Canal Vell, tant en el 
seu perímetre com en les connexions al mar.

– És previst també entre els anys 2023 i 2025, una vegada superats els tràmits 
d’autorització, l’habilitació del camí de Guarda dels Alfacs, que ha de protegir tots 
els arrossars del costat de la badia dels Alfacs. El pressupost previst per a aquesta ac-
tuació és de 18 M€.

– A la segona meitat de 2023 es preveu començar l’avantprojecte del Fangar-Mar-
quesa, on es contempla extraure sorres en dragues de la bocana de la Badia del Fan-
gar per ubicar-les a l’hemidelta nord, concretament a la platja de la Marquesa.

– Previsiblement durant el 2024 ja es podrà licitar l’elaboració del projecte, amb 
avaluació d’impacte ambiental, del frontal delta que inclou les actuacions a Fan-
gar-Marquesa, per tal d’assegurar la bona circulació d’aigua a la badia, i a Illa de 
Buda i Trabucador.
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– En el període 2023-2026, a través dels fons de resiliència Next Generation, 
es preveu invertir 1.176.000 € en la recuperació i restauració de zones humides del 
Parc Natural del Delta de l’Ebre: recuperació de la zona humida degradada de la 
sortida de la llacuna de l’Encanyissada del Delta de l’Ebre; recuperació de la zona 
humida dels Ullals de Baltasar, i recuperació de la zona humida de la llacuna de les 
Olles del Delta de l’Ebre.

Les actuacions a mig i llarg termini (2025 a 2028 i horitzó 2050) són les se-
güents:

– Entre el període 2025-2028 es treballarà per finalitzar el Pla de Protecció del 
Medi Natural i el Paisatge, els treballs del qual es preveu iniciar durant el primer 
semestre de 2023. Cal tenir en compte que un pla d’aquestes característiques reque-
reix d’una tramitació legal llarga de com a mínim dos anys, període al qual cal su-
mar-hi un element de participació que s’estima d’un mínim d’un any. Aquest Pla vol 
ser integrador i ambiciós, i ha de treballar en la transformació dels sectors primaris 
cap a la conservació de la biodiversitat, clarificant la normativa de l’espai natural de 
protecció especial.

– Durant el mateix període 2025-2028 es preveu també impulsar el Pla de Con-
tenció de la Regressió i la Subsidència a partir de solucions basades en la natura. 
Es treballarà conjuntament amb els diferents actors del territori, incloses les comu-
nitats de regants, i amb experts internacionals per traçar el Pla de Conservació del 
sistema deltaic amb Sistemes Basats en la Natura. Per altra banda, s’executaran els 
projectes del Fangar-Marquesa, el Trabucador i l’Illa de Buda, amb un pressupost 
final que es coneixerà de manera exacta quan els projectes estiguin redactats.

– Així mateix, i a més llarg termini, es preveu la consolidació d’un model de 
governança que mantingui els canals de comunicació amb el territori, adaptant els 
temes a tractar i el nombre de representants i, al mateix temps, un model integrador 
que mantingui en equilibri la conservació de la natura i les activitats humanes del 
Delta de l’Ebre.

Cal emfatitzar que des del Departament D’Acció Climàtica, Alimentació i Agen-
da Rural (DACC) s’aposta per una gestió adaptativa de l’espai que permeti conèixer 
amb detall les aportacions de sediments que són necessàries per evitar la regressió i, 
també, monitoritzar l’evolució de les accions toves de conservació del Delta per tenir 
una idea precisa de la seva evolució i necessitats de manteniment.

Així mateix, per impulsar i executar tots aquests projectes és necessària la col-
laboració de totes les administracions amb competència al territori (Estat espanyol, 
Govern de la Generalitat, diputacions provincials, consells comarcals i ajuntaments), 
essent el propi DACC el responsable de liderar el calendari d’actuacions per poder 
acomplir tots els objectius amb garanties i la participació necessària.

Per tant i en conclusió, l’Estratègia Delta, amb la seva temporització i compromís 
pressupostari, posa de manifest el compromís del Govern com a eina catalitzadora  
i de consens per a la conservació del Delta, amb els objectius d’evitar la seva regres-
sió i contribuir a la consolidació d’una via integradora de desenvolupament i gestió 
del territori que faci compatible la conservació de la seva diversitat biològica i les 
activitats productives, d’acord amb la seva realitat social i cultural.

Per altra banda i referent a l’apartat b), respecte el primer punt cal dir que els 
aiguamolls de decantació (filtres verds) del Fangar i de l’Embut (Encanyissada) for-
men part d’una sèrie d’obres realitzades per l’Estat espanyol a través de l’empresa 
pública ACUAMED. Aquests filtres tenen la finalitat de depurar l’aigua procedent 
dels arrossars abans d’abocar-la a la badia del Fangar i a la llacuna de l’Encanyis-
sada, respectivament. El seu disseny, tant pel que fa a captacions i abocaments de 
l’aigua, com també als sistemes de bombament que necessiten, requereixen un re-
plantejament per millorar la seva funcionalitat. Aquestes millores, està previst abor-
dar-les properament amb el Pla de Gestió de l’Aigua Dolça (PIGADE).
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Del segon punt cal dir que la DACC està treballant, en col·laboració amb el sector 
aqüícola, per agilitzar la tramitació de les concessions, al sector aqüícola, de les ins-
tal·lacions portuàries d’Illa de Mar i la Petita Venècia, tot sol·licitant que la concessió 
permeti l’amarrament de les embarcacions auxiliars d’aqüicultura, i que contempli 
la possibilitat de instal·lar energies renovables a les instal·lacions per a l’eventual re-
càrrega de la flota en el cas d’una futura electrificació i descarbonització de la flota 
aqüícola.

Respecte el tercer punt, tal com s’ha detallat en la resposta a l’apartat a) d’aquest 
informe, durant l’any 2022 ja s’han dut a terme anàlisis previs i la redacció dels 
plecs de condicions tècniques per l’elaboració de les tasques de batimetria i carac-
terització granulomètrica en sectors com la Badia del Fangar.

Durant la segona meitat de 2023 es preveu començar l’avantprojecte del Fan-
gar-Marquesa, on es pretén extreure sorres en dragues de la bocana de la Badia del 
Fangar per ubicar-les a l’hemidelta nord, concretament a la Platja de la Marquesa. 
Així mateix, durant el 2024, previsiblement, ja es podrà licitar l’elaboració del pro-
jecte, amb avaluació d’impacte ambiental, del frontal delta que inclou les actuacions 
a Fangar-Marquesa, per tal d’assegurar la bona circulació d’aigua a la badia, i a Illa 
de Buda i Trabucador.

Finalment, pel que fa al quart punt, en els darrers anys s’ha observat un incre-
ment d’activitats turístiques i esportives a les badies del Fangar i dels Alfacs vincu-
lades als esports nàutics. Aquest increment pot comportar una pressió sobre el medi 
marí i els seus hàbitats i, en conseqüència, una pèrdua de biodiversitat de les badies, 
així com també una pèrdua de qualitat de l’experiència turística.

Tenint en compte la manca de legislació i d’una ordenació que reguli els usos de 
les activitats turístiques en aquest espai, es considera del tot necessari implementar 
una planificació de rang superior d’ordenació de l’espai públic marítim de les  badies. 
Una planificació que en reguli els usos des d’una visió global i estratègica fent com-
patible les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen amb la preservació dels va-
lors naturals. Aquesta planificació resta condicionada a la necessitat d’adopció dels 
instruments pertinents que la facin possible, en el marc de la Llei de la mar, actual-
ment en tramitació per part del Govern.

Barcelona, 26 de gener de 2023
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Resolució 470/XIV, sobre el 
desplegament del segon Pla d’acreditació i qualificació professionals 
(2022-2024) i el millorament de la resiliència del mercat laboral
290-00401/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 84271 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 31.01.2023

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 470/XIV, sobre el 
desplegament del segon Pla d’acreditació i qualificació professionals (2022-2024) i 
el millorament de la resiliència del mercat laboral (tram. 290-00401/13), us informo 
del següent:

En relació amb l’apartat a), d’acord amb el II Pla d’acreditació i qualificació pro-
fessionals (2022-2024), per al passat any 2022, els indicadors són els següents per al 
servei obert d’acreditació de competències professionals:
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Indicador Previsió 2022 Resultat 2022

Persones usuàries del servei d’Acreditació 10.000 11.874
Nombre de persones habilitades com a assessores de 
la comissió avaluadora 3.600 3.694
Nombre de comissions avaluadores
(subcomissions)

26
(180-200)

251
(243)

1 No s’ha constituït la comissió de la família professional de Vidre i Ceràmica atès que per al 2022 no hi ha 
hagut oferta formativa.

El servei d’Acreditació ha comptat per aquest 2022 amb un pressupost de 
17.145.556€.

En relació amb l’apartat b), el Departament d’Empresa i Treball i els agents so-
cials i econòmics treballen conjuntament per millorar les polítiques laborals per tal 
d’impulsar els acords de millora de la resiliència del mercat laboral i adaptar-se a les 
circumstàncies canviants de l’economia. Una bona mostra d’aquest treball conjunt 
és la següent relació d’acords:

– Acord de mesures per pal·liar els efectes de l’actual conjuntura econòmica i per 
impulsar la transformació del model productiu en el marc dels nous pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2023

El passat 5 de desembre de 2022, el Govern de la Generalitat i les organitzacions 
sindicals i empresarials més representatives, en el si del Consell del Diàleg Social, 
van signar aquest acord en el marc dels nous pressupostos per al 2023, que inclou 
diferents mesures en àmbits com els següents:

– Impuls a l’activitat productiva i la indústria
– Promoció polítiques ocupació
– Formació i Qualificació Professionals
– Protecció social
Entre les mesures acordades, podem destacar l’augment d’un 8% de l’IRSC, ín-

dex que no es revisava des del 2010 i que permetrà donar cobertura a més persones 
amb necessitat.

– Aprovació de l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat (ECO-Q) 
2022-2027

El projecte d’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat, s’ha elaborat en 
el marc del Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la 
participació dels departaments amb incidència en les polítiques d’ocupació, de les 
organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya i de les or-
ganitzacions representatives de l’àmbit local que en formen part, i s’ha sotmès a l’in-
forme del mateix Consell, de data 16 de juny de 2022, el qual l’aprova per unanimi-
tat. Posteriorment l’ECO-Q va ser aprovada pel Govern en data de 20 de setembre de 
2022. L’objectiu global de l’ECO-Q impacta en tres àmbits diferents: les persones, 
les empreses i les entitats del territori que componen el sistema públic d’ocupació de 
Catalunya.

– Acord marc de coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament 
d’Empresa i Treball, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya, la Unió General de Treballadores i Treballadors de Cata-
lunya, Foment del Treball Nacional, PIMEC, Micro, Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Muni-
cipis de Catalunya per a l’impuls de la Concertació Territorial de les polítiques acti-
ves d’ocupació i el desplegament de les estratègies territorials en el marc del sistema 
d’ocupació de Catalunya, signat en data de 21 de desembre del 2022.

L’objecte d’aquest Acord marc és el d’impulsar la concertació territorial de les 
polítiques actives d’ocupació i implementar el model de desplegament de les estra-
tègies territorials, en el marc del sistema d’ocupació de Catalunya, adaptades a les 
característiques i necessitats de cada territori.
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– Acordat en el marc de la concertació social entre Generalitat i agents econòmic 
i socials més representatius a Catalunya, el Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya complementa la formació programada per les empreses, i facilita també 
l’obtenció de les habilitacions professionals necessàries en cada entorn productiu.

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya impulsa la seva oferta for-
mativa amb la complicitat dels representants de cada sector, mitjançant metodolo-
gies participatives en el disseny de les accions, i amb l’actualització permanent del 
Catàleg d’Especialitats, una eina que recull les necessitats formatives de les perso-
nes treballadores i de les empreses de tots els sectors productius de Catalunya.

Barcelona, 24 de gener de 2023
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

4.50.02. Compliment de mocions

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 84771 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 31.01.2023

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

lunya, com a complement de l’informe de retiment de comptes de la Moció 88/XIV, 
sobre l’impuls i la dinamització de les Terres de l’Ebre (tram. 390-00088/13), en 
concret en relació amb el punt 4.s) que té com a data de compliment tot l’any 2022, 
com a responsable de les Relacions institucionals i amb el Parlament segons el que 
estableix l’article 3.1.9 del Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació 
i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb la informació elaborada pel departament 
d’Empresa i Treball, us informo del següent:

Preveient el futur tancament de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs, amb 
ocasió de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, admi-
nistratives i del sector públic, que modificava la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesu-
res fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost so-
bre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, es va aprovar la creació d’un 
fons per finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició ener-
gètica justa de les zones afectades per l’impacte ambiental de la producció d’energia 
elèctrica nuclear, finançat amb el 20% dels ingressos relacionats amb les activitats 
de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica d’origen nuclear.

La mateixa Llei adscriu aquest fons al departament competent en matèria d’Em-
presa i Treball i preveu que es desenvolupi mitjançant un reglament que, entre altres 
qüestions, prevegi les prioritats d’actuació, la participació dels consells comarcals i 
d’altres entitats supramunicipals de les zones afectades, així com de les organitza-
cions empresarials i sindicals més representatives.

El Departament d’Empresa i Treball va iniciar la tramitació del projecte de de-
cret regulador del fons generat amb l’afectació parcial dels ingressos relacionats 
amb les activitats de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèc-
trica nuclear, derivats de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient.
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D’acord amb l’article 67.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, com a projecte de dis-
posició reglamentària que afectava els drets o interessos legítims dels ciutadans, es 
va sotmetre al tràmit de consulta prèvia del 9 de maig al 9 de juny de 2022.

Per tal de donar audiència a la ciutadania es va sotmetre el text a audiència de les 
següents entitats de les zones afectades pel fons de transició nuclear: Diputació de 
Tarragona, Presidències dels consells comarcals del Baix Camp, Baix Ebre, Priorat, 
Ribera d’Ebre i Terra Alta; les alcaldies dels municipis que formen part de la Zona 
I del Pla d’Emergència Nuclear Exterior a les Centrals Nuclears d’Ascó i Vandellós, 
a les organitzacions empresarials més representatives, a la Cambra de Comerç de 
Reus i la Cambra de Comerç de Tortosa i, a les organitzacions sindicals més repre-
sentatives.

Posteriorment, el 10 de novembre de 2022 es publicà al DOGC l’edicte pel qual 
se sotmetia a un període de quinze dies hàbils d’informació pública, el Projecte de 
decret pel qual s’havia de regular el Fons, d’acord amb el que estableix l’article 68.1 
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les adminis-
tracions públiques de Catalunya.

La redacció d’aquest Projecte de Decret ha comptat amb un gran consens per 
part dels diversos agents del territori, amb qui s’han dut a terme diverses trobades, 
com posa de manifest l’assoliment d’acords pel que fa a les zones afectades pel fons, 
la composició del Ple encarregat de decidir les línies estratègiques d’actuació, l’es-
tructuració per sectors de les aportacions previstes i el calendari d’aprovació de les 
inversions de l’any 2023.

Paral·lelament a la tramitació de la disposició reglamentària, el Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb els articles 111.b i 138.2 del Regla-
ment del Parlament, van presentar una proposició de llei de modificació de l’article 
8 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i 
del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el 
medi ambient, amb relació amb el fons de transició nuclear i la creació de l’òrgan de 
govern, sol·licitant la seva tramitació pel procediment de lectura única.

La proposició de llei per la qual es proposava, entre d’altres modificacions, un 
increment del percentatge dels ingressos relacionats amb les activitats de producció, 
emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica d’origen nuclear a destinar al 
Fons fins al 50% va ser admesa a tràmit per la Mesa del Parlament de Catalunya el 
2 de novembre de 2022.

Finalment, el passat 15 de desembre de 2022, el Ple del Parlament de Catalunya 
va aprovar amb esmenes la Llei de modificació del Fons de Transició Nuclear.

L’aprovació d’aquesta proposició de llei per a la modificació de l’article 8 de la 
Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sec-
tor públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient requereix la tramitació d’un nou desenvolupament reglamentari conforme 
a la nova redacció legal.

Barcelona, 17 de gener de 2023
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència
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Control del compliment de la Moció 102/XIV, sobre les polítiques 
de mobilitat en el context de crisi
390-00102/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 84772 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 31.01.2023

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

lunya, i per tal de retre comptes del compliment del punt e) de la Moció 102/XIV, 
sobre les polítiques de mobilitat en el context de crisi (tram. 390-00102/13), que té 
com a data de compliment tot l’any 2022, com a responsable de les Relacions institu-
cionals i amb el Parlament, segons el que estableix l’article 3.1.9 del Decret 21/2021, 
de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència 
dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb 
la informació elaborada pel Departament de Territori, us informo del següent:

Durant l’any 2022, s’ha estat treballant en la formulació de noves solucions per al 
finançament del transport públic en el marc del grup de treball constituït en l’àmbit 
de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona. De totes maneres, la conclu-
sió dels seus treballs queda supeditada a l’aprovació anunciada del projecte de llei de 
mobilitat sostenible i finançament del transport públic per part del Govern de l’Es-
tat, atès que el seu contingut serà determinant i condicionant per a qualsevol model 
de finançament del transport públic.

Barcelona, 17 de gener de 2023
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Control del compliment de la Moció 123/XIV, sobre les polítiques 
de reducció d’emissions i de transició ecològica
390-00123/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 84773 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 31.01.2023

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

lunya, i per tal de retre comptes de la Moció 123/XIV, sobre les polítiques de reduc-
ció d’emissions i de transició ecològica (tram. 390-00123/13), segons la informació 
elaborada pels diferents departaments, us informo del següent:

En relació amb el que disposa el punt 2.a)1r de la Moció, el departament de Ter-
ritori informa que, d’acord amb el Programa d’Encàrrec d’Actuacions (PEA), apro-
vat el 2 d’agost de 2022, durant els propers anys es preveu iniciar les obres d’actua-
cions que sumen una inversió total del voltant dels 4.050 M€.

Cal destacar que un 60% d’aquesta inversió -uns 2.420 M€- es destinarà a modes 
sostenibles i mesures de descarbonització (metro, ferrocarril, transport públic per 
carretera i xarxa ciclista), mentre que només un 40% -uns 1.630 M€- es destinarà a 
millorar la seguretat i la funcionalitat de la xarxa viària de carreteres.

A més a més, s’està treballant en el prolongament de l’L1, L3, L4 i Pla de Metro 
(actualment sense assignació pressupostària al PEA), de manera que, en realitzar-se, 
el pes d’inversió en transport públic seria encara major.
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Pel que fa al compliment del punt 2.a) 2n, l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM), ha elaborat el nou Pla Director d’Infraestructures 2021-2030 del Sistema 
Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), PDI 2021-2030 que 
inclou, dins del Programa d’Intercanviadors, la proposta de nous punts d’intercanvi 
modal del vehicle privat-transport públic (mode ferroviari i bus ràpid). El PDI 2021-
2030 ha estat tramès a totes les corporacions locals en la seva tramitació ambiental i 
de la mobilitat, i va ser aprovat mitjançant Resolució de l’aleshores vicepresident del 
Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori de data 20 de desembre de 2021.

Amb l’objectiu d’adaptar els aparcaments d’enllaç (P&R) als entorns urbanístics, 
sovint en transformació, de les estacions ferroviàries, i determinar l’òptim dimensio-
nament d’aquests equipaments intermodals, l’ATM, conjuntament amb la Direcció 
General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, estan elaborant el Pla 
Director Urbanístic dels aparcaments d’intercanvi modal transport públic - vehicle 
privat (PDU) a l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l’ATM de l’Àrea de Barce-
lona.

La finalitat d’aquest PDU és la creació d’un marc urbanístic i territorial adequat, 
que permeti definir els serveis que han de proveir i explotar les potencialitats dels 
intercanviadors de transport públic - vehicle privat definits en el PDI 2021-2030, si-
tuats a les estacions ferroviàries suburbanes, RENFE-ADIF, Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya (FGC), i en algunes parades d’autobús, per donar resposta a 
la demanda creixent d’aquest tipus d’aparcaments.

D’aquesta manera, en funció de la disponibilitat del sòl, així com de l’estat del 
planejament urbanístic vigent i del resultat dels estudis de mobilitat, es proposa 
els emplaçaments per a l’ampliació de P&Rs existents, o bé la construcció de nous 
P&Rs.

El PDU ha estat enviat a tots els ajuntaments afectats en el moment de l’aprova-
ció de l’avanç, així com el de l’aprovació inicial. Cal esmentar que, a la Comissió 
de Territori de Catalunya del passat 19 de desembre, es va aprovar definitivament el 
PDU dels aparcaments d’intercanvi modal transport públic-vehicle privat a l’àmbit 
del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona.

En relació amb l’apartat b) del punt 2, informo que el Govern està treballant en la 
tramitació de l’Avantprojecte de llei, que en aquests moments es troba en fase d’au-
diència i informació pública entre els dies 3 de gener i 2 de febrer de 2023, ambdós 
inclosos (DOGC núm. 8824 de 2 de gener de 2023).

Sobre el que estableix el punt 2. c), informo que, en primer lloc, l’Autoritat Por-
tuària de Tarragona (APT) ha previst inversions d’uns 6 M€ en el Pla d’Inversions a 
partir de 2025 en Onshore Power Supply (OPS) per als molls següents:

– Moll de Balears (creuers)
– Moll d’Andalusia (contenidors)
– Moll Galícia (tràfics ro-ro).
En aquests moments, l’APT està en fase de contractació d’una assistència tèc-

nica per desenvolupar l’enginyeria i els estudis tècnics necessaris per dotar d’OPS 
aquests molls. Per a fer-ho, s’analitzarà l’estat actual de la xarxa elèctrica del port i 
la xarxa de distribució de la zona, i es definiran les solucions tècniques per al desen-
volupament d’OPS i la redacció posterior dels projectes. Aquesta definició també 
servirà de base per optar a eventuals fons europeus o altres subvencions relaciona-
des amb aquests desenvolupaments.

En particular, els treballs a desenvolupar seran els següents:
– Determinació de la demanda elèctrica per moll i tipus de vaixell.
– Anàlisi de la infraestructura elèctrica existent.
– Definició de la solució tecnològica més adequada per cada moll.
– Redacció d’avantprojectes.
– Redacció de projectes.
– Licitació de les obres/instal·lacions.
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No obstant això, avui dia l’APT ja compta amb:
– Xarxa de distribució interna en Mitja Tensió a tots els Molls del Port.
– Infraestructura (obra civil i canalitzacions) preparada al Moll Balears per po-

der donar el subministrament elèctric necessari quan hi hagi demanda de creuers.
– Cinc preses de connexió elèctrica de fins a 45 kW de potència a una tensió de 

400 V per a embarcacions auxiliars al Moll de Balears (remolcador, gavarra o si-
milar) i una de les mateixes característiques al Moll de Lleida per embarcacions de 
salvament marítim.

En segon lloc, el Port de Barcelona té un compromís ferm amb la sostenibilitat, 
tant ambiental com econòmica i social. Aquest compromís els ha fet desenvolupar 
en els últims anys nombrosos projectes per descarbonitzar l’activitat portuària i re-
duir les emissions perjudicials per a la salut de la ciutadania. En concret, en el Pla 
Estratègic del Port de Barcelona per al període 2021-2025 amb horitzó fins a 2040, 
la Sostenibilitat Ambiental i la Transició Energètica són els eixos principals que es 
tenen en compte en els objectius dels projectes.

Així mateix, el Port de Barcelona comparteix i subscriu els objectius de la Unió 
Europea en el marc del Pacte Verd i el paquet legislatiu d’aplicació del «Fit for 55», 
que inclou, com a més destacades, la Iniciativa per als combustibles marins alter-
natius, les Directives sobre energies renovables i eficiència energètica, la Directiva 
sobre fiscalitat energètica i la normativa que regula el comerç dels drets d’emissions 
(ETS-EU). Únicament considerant les emissions de gasos d’efecte hivernacle, com-
portarà un 50% de les reduccions fins al 2030 i ser neutral en carboni per al 2050, 
reptes que el Port ha internalitzat i està preparat per assolir.

Actualment, el Port de Barcelona està implementant, entre altres plans i projectes:
– Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona 2020-2025, que 

contempla 9 eixos amb 26 accions i 64 actuacions.
– Pla d’electrificació de molls, Onshore Power Supply (OPS), amb els primers 

punts de connexió per a finals del 2023, inicialment per a portacontenidors i ferries, 
per progressivament donar servei a tots els molls del port i permetre un 100% de 
connexió a molls el 2040.

– Consolidació de comunitats energètiques al recinte portuari.
– Pla de Transició Energètica, que inclourà projectes d’energies renovables i com-

bustibles alternatius de fonts múltiples per aconseguir l’autosuficiència energètica.
– Intermodalitat, increment del transport ferroviari i Short Sea Shipping (SSS), 

autopistes del mar per treure camions de les carreteres catalanes i europees.
– Eficiència energètica: nova xarxa de fred aprofitant l’aigua de refrigeració de la 

planta regasificadora d’Enagas al Port– Ecoenergies.
– Projectes pilot de navegació marítima amb combustibles alternatius.
– Mobilitat sostenible (elèctrica i combustibles verds).
– Acord d’ordenació d’espais portuaris amb l’Ajuntament (gener 2018)
– Acord de la Cimera de la Qualitat de l’Aire de Catalunya 2022.
De cara l’any 2030, el Port de Barcelona està en disposició d’assolir la reducció 

de, com a mínim, el 50% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) di-
rectes i indirectes, amb l’objectiu d’esdevenir un Port totalment descarbonitzat l’any 
2050.

Sobre el retiment de comptes del punt 2 d), el Departament d’Empresa i Treball 
ha iniciat durant el 2022 els treballs del Compromís nacional per un turisme respon-
sable. El grup de treball creat amb participació que aplega entitats, agents i el sector 
turístic acorda propostes amb l’objectiu de promoure un procés de transició de l’estra-
tègia que contempla la sostenibilitat ambiental, social i cultural. És un punt de partida 
per iniciar el procés de transformació i regeneració col·lectiu per aconseguir un model 
turístic responsable.

Entre d’altres, les qüestions que tractarà són els criteris per al desenvolupament 
sostenible de l’activitat econòmica, amb l’objectiu de complir l’Agenda 2030 i els 
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disset objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i llurs 169 me-
tes, i els principis de l’economia circular per a avançar cap a un impacte regeneratiu 
de l’activitat turística en el territori i en la societat.

El Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2023-2027 i la iniciativa legislativa de 
l’Avantprojecte de Llei de turisme derivarà del Compromís nacional per un Turis-
me Responsable i incorporaran els objectius i el model turístic que definirà aquest 
Compromís Nacional.

Per últim, referent a l’apartat e), d’una banda i pel que fa a l’Estratègia catala-
na d’adaptació al canvi climàtic, el passat 18 de juliol de 2022, la Comissió Inter-
departamental del Canvi Climàtic va aprovar el projecte d’Estratègia i en aquests 
moments s’està fent la tramitació per a la seva aprovació mitjançant Acord de Go-
vern, la qual es preveu abans d’acabar el gener de 2023.

Per altra banda, referent al Quart informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, co-
ordinat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, ja es disposa d’un 
índex acordat per a l’informe i del pressupost estimat del projecte. Així mateix, s’està 
treballant en l’esborrany d’acord de col·laboració entre les diverses unitats i organit-
zacions impulsores, entre les quals l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i el Servei 
Meteorològic de Catalunya. L’objectiu és que pugui redactar-se l’informe al llarg 
dels anys 2023 i 2024, i es publiqui aquest darrer any.

Badalona, 16 de gener de 2023
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Control del compliment de la Moció 166/XIV, sobre la gestió 
del Departament d’Interior
390-00166/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 84819 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 31.01.2023

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 166/XIV, sobre la gestió del Depar-
tament d’Interior (tram. 390-00166/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat 3.b), la Direcció General d’Administració de Seguretat del 
Departament d’Interior està en la fase de tancament del Pla General de Seguretat de  
Catalunya 2022-2025.

La primera quinzena del mes de març de 2023 el pla es presentarà al Consell de 
Seguretat de Catalunya, com a òrgan consultiu i de participació superior en matèria 
de seguretat, amb representació de diverses administracions i entitats ciutadanes, 
per tenir en compte les seves recomanacions.

Posteriorment, el pla serà aprovat pel Govern i tot seguit es presentarà al Parla-
ment.

Barcelona, 26 de gener de 2023
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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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 d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural amb la consellera 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre les polítiques 
desplegades pel seu departament i les perspectives de futur
354-00180/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, 
DSPC-C 514.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural amb la consellera d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre les estratègies de 
l’Agència Catalana de l’Aigua per al subministrament d’aigua per a 
usos agraris
354-00196/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, 
DSPC-C 514.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Camí Ramader 
de Marina davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural perquè informi sobre el Pla estratègic de la 
ramaderia extensiva a Catalunya 2021-2030 i la transhumància com 
a mètode de preservació dels territoris rurals
356-00974/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, 
DSPC-C 514.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Institut per 
al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
perquè informi sobre el Pla estratègic de la ramaderia extensiva 
a Catalunya 2021-2030 i la transhumància com a mètode de 
preservació dels territoris rurals
356-00975/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, 
DSPC-C 514.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Secretariat 
de les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
perquè informi sobre la situació de les agrupacions de defensa 
forestal
356-00992/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, 
DSPC-C 514.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Comunitats de Regants davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre la 
seva activitat
356-00993/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, 
DSPC-C 514.

Sol·licitud de compareixença d’Arnau Queralt i Bassa, director del 
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Agenda 
Rural perquè informi sobre els objectius i els resultats del seguiment 
del grup motor de l’agenda rural
356-01035/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, 
DSPC-C 514.
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Sol·licitud de compareixença d’Albert Puigvert, gerent de l’Associació 
d’Iniciatives Rurals de Catalunya, davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Agenda Rural perquè informi sobre 
els objectius i els resultats del seguiment del grup motor de l’agenda 
rural
356-01042/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, 
DSPC-C 514.

Sol·licitud de compareixença de Carme Ferrer Cervelló, presidenta 
sectorial de territori de Micropobles, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Agenda Rural perquè 
informi sobre els objectius i els resultats del seguiment del grup 
motor de l’agenda rural
356-01043/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, 
DSPC-C 514.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Corominas i Díaz, en 
representació de l’Associació Catalana de Municipis, davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Agenda 
Rural perquè informi sobre els objectius i els resultats del seguiment 
del grup motor de l’agenda rural
356-01044/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, 
DSPC-C 514.

Sol·licitud de compareixença de Maria Costa Ferrer, en representació 
de Dones al Món Rural, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Agenda Rural perquè informi sobre els objectius 
i els resultats del seguiment del grup motor de l’agenda rural
356-01045/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, 
DSPC-C 514.
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Sol·licitud de compareixença d’Alba Rojas Pérez, en representació 
de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Agenda Rural perquè 
informi sobre els objectius i els resultats del seguiment del grup 
motor de l’agenda rural
356-01046/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, 
DSPC-C 514.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Minyons 
Escoltes i Guies de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Agenda Rural perquè informi sobre 
els objectius i els resultats del seguiment del grup motor de l’agenda 
rural
356-01047/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, 
DSPC-C 514.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Alimentació davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
perquè informi sobre el desenvolupament normatiu de la Llei 3/2020, 
de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris
356-01050/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, 
DSPC-C 514.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural amb la consellera d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural sobre les polítiques desplegades pel seu 
departament i les perspectives de futur
355-00110/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Ru-
ral, en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, DSPC-C 514.
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Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural amb la consellera d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural sobre les estratègies de l’Agència 
Catalana de l’Aigua per al subministrament d’aigua per a usos agraris
355-00111/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Ru-
ral, en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, DSPC-C 514.

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

Compareixença d’una representació de Camí Ramader de Marina 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural per a informar sobre el Pla estratègic de la ramaderia 
extensiva a Catalunya 2021-2030 i la transhumància com a mètode 
de preservació dels territoris rurals
357-00915/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, DSPC-C 514.

Compareixença d’una representació de l’Institut per al 
Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
per a informar sobre el Pla estratègic de la ramaderia extensiva 
a Catalunya 2021-2030 i la transhumància com a mètode de 
preservació dels territoris rurals
357-00916/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, DSPC-C 514.

Compareixença d’una representació del Secretariat de les 
Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a 
informar sobre la situació de les agrupacions de defensa forestal
357-00917/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, DSPC-C 514.
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Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de 
Comunitats de Regants davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre la seva activitat
357-00918/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, DSPC-C 514.

Compareixença d’Arnau Queralt i Bassa, director del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Agenda Rural per a 
informar sobre els objectius i els resultats del seguiment del grup 
motor de l’agenda rural
357-00919/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, DSPC-C 514.

Compareixença d’Albert Puigvert, gerent de l’Associació d’Iniciatives 
Rurals de Catalunya, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Agenda Rural per a informar sobre els objectius 
i els resultats del seguiment del grup motor de l’agenda rural
357-00920/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, DSPC-C 514.

Compareixença de Carme Ferrer Cervelló, presidenta sectorial de 
territori de Micropobles, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Agenda Rural per a informar sobre els objectius 
i els resultats del seguiment del grup motor de l’agenda rural
357-00921/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, DSPC-C 514.
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Compareixença de Lluís Corominas i Díaz, en representació de 
l’Associació Catalana de Municipis, davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Agenda Rural per a informar sobre 
els objectius i els resultats del seguiment del grup motor de l’agenda 
rural
357-00922/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, DSPC-C 514.

Compareixença de Maria Costa Ferrer, en representació de Dones 
al Món Rural, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Agenda Rural per a informar sobre els objectius i els 
resultats del seguiment del grup motor de l’agenda rural
357-00923/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, DSPC-C 514.

Compareixença d’Alba Rojas Pérez, en representació de la 
Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Agenda Rural per a 
informar sobre els objectius i els resultats del seguiment del grup 
motor de l’agenda rural
357-00924/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, DSPC-C 514.

Compareixença d’una representació de Minyons Escoltes i Guies 
de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Agenda Rural per a informar sobre els objectius i els 
resultats del seguiment del grup motor de l’agenda rural
357-00925/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, DSPC-C 514.
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Compareixença del secretari d’Alimentació davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a 
informar sobre el desenvolupament normatiu de la Llei 3/2020, de 
prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris
357-00926/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 18, tinguda el 31.01.2023, DSPC-C 514.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 46

CONVOCADA PER AL 8 DE FEBRER DE 2023

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 8 de febrer de 2023, a les 9.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Proposició de llei de canvi d’adscripció comarcal i veguerial dels municipis 

de Biosca i Torà. Tram. 202-00048/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única 
davant el Ple. (Text presentat: BOPC, 355, 5).

3. Proposició de llei d’adopció de mesures urgents enfront la inactivitat de la pro-
pietat en cas d’ocupació il·legal d’habitatges amb alteració de la convivència veïnal. 
Tram. 202-00056/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de 
les esmenes presentades en la tramitació en lectura única. (Text presentat: BOPC, 
457, 85).

4. Decret llei 17/2022, del 20 de desembre, pel qual s’estableixen mesures d’adap-
tació a l’impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la 
coincineració, i per a la subrogació de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat en 
el conveni regulador del finançament i l’explotació de la xarxa d’abastament de la 
Llosa del Cavall. Tram. 203-00035/13. Govern de la Generalitat. Debat i votació so-
bre la validació o derogació del decret llei. (Text presentat: BOPC, 469, 13).

5. Interpel·lació al Govern sobre el fanatisme ecològic que promou. Tram. 300-
00287/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre l’equilibri territorial. Tram. 300-00286/13. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre les necessitats econòmiques i socials del Ma-
resme. Tram. 300-00289/13. Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la política en matèria d’universitats. Tram. 300-
00281/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut. Tram. 300-00285/13. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques relatives a la resolució alternativa 
de conflictes. Tram. 300-00283/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Substanciació.
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11. Interpel·lació al Govern sobre el pla de prevenció de l’anorèxia i la bulímia. 
Tram. 300-00284/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substan-
ciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’economia social. Tram. 300-00288/13. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de turisme. Tram. 300-00282/13. 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. 
Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del sis-
tema sanitari. Tram. 302-00241/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la decadència del siste-
ma sanitari. Tram. 302-00242/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat 
i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els problemes de la com-
petitivitat de les empreses amb relació al preu de l’energia. Tram. 302-00244/13. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per 
a afrontar la inflació i els seus efectes sobre els consumidors. Tram. 302-00247/13. 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat al complex 
petroquímic. Tram. 302-00250/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política d’infraestruc-
tures. Tram. 302-00245/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de memò-
ria democràtica. Tram. 302-00246/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recuperació dels béns 
immatriculats per l’Església. Tram. 302-00249/13. Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior. Tram. 
302-00248/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Estratègia catalana 
d’adaptació al canvi climàtic. Tram. 302-00251/13. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana. Debat i votació.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2023
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch
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4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat

PRESENTACIÓ

Reg. 85143 

A la Mesa del Parlament
Ernest Maragall i Mira, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

diputat electe al Parlament de Catalunya en la XIII legislatura, d’acord amb el que 
estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la con-
dició de diputat.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, signa aquest document.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2023
Ernest Maragall i Mira, diputat GP ERC

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre el Registre de fitxers estadístics corresponent al 2022
334-00084/13

PRESENTACIÓ: CONSELLERA, DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 83550 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 31.01.2023

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 15 del Decret 143/2010, de 19 d’octubre, del 

Registre de Fitxers Estadístics (RFE) i de les cessions de dades sotmeses a secret 
estadístic, us trameto, adjunt, l’Informe anual sobre el Registre de Fitxers Estadístics 
2021, que conté el resum anual d’inscripcions practicades al Registre.

Barcelona, 20 de gener de 2023
Natàlia Mas Guix, consellera d’Economia i Hisenda

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

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «La 
representació dels estereotips de gènere en la publicitat televisiva 
de joguines durant la campanya de Nadal 2022-2023»
337-00019/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 84778 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 31.01.2023

A la vicepresidenta primera del Parlament
Em plau fer-vos a mans els informes sobre La representació dels estereotips de 

gènere en la publicitat televisiva de joguines durant la campanya de Nadal 2022-23 
(I1_2023) i sobre La publicitat de joguines en plataformes i xarxes socials durant 
la campanya de Nadal 2022-23 (I2_2023), juntament amb els Acords  pels quals 
s’aproven, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns. 

Cordialment,

Barcelona, 26 de gener de 2023
Xevi Xirgo Teixidor, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «La publicitat 
de joguines en plataformes i xarxes socials durant la campanya de 
Nadal 2022-2023»
337-00020/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 84778 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 31.01.2023

N. de la r.: l’escrit corresponent a aquest tràmit es reprodueix en l’expedient amb nú-
mero de tramitació 337-00019/13.
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