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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de reconeixement de l’escoltisme
202-00059/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 49, 22.03.2023, DSPC-P 104

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de març de 2023, a proposta del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, el Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle 
per Guanyar, un cop escoltada la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 138 del 
Reglament, ha acordat de tramitar directament i en lectura única la Proposició de 
llei de reconeixement de l’escoltisme (tram. 202-00059/13).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia 
i l’article 138 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de reconeixement de l’escoltisme

Preàmbul

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

del món. Fundat per Robert Baden-Powell el 1907, té seixanta-set milions de mem-
bres a prop de cent setanta països. Independent, no partidista, de base voluntària, 
d’organització democràtica i obert a tothom sense cap distinció, té per objectiu con-
tribuir 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 escala 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 cinquanta-set mi-
lions de membres. Ambdues organitzacions actuen arreu del món per a educar in-
fants i joves perquè esdevinguin persones amb projectes de vida propis i ciutadans 
compromesos amb llur entorn. Alhora, ambdues organitzacions miren de prote-
gir-se de l’ús no legítim de llur imatge, llurs símbols i llur reconeixement interna-
cional. 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 
competències en matèria de 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 usar els símbols i la 
terminologia d’aquesta organització. Més de cinquanta països arreu del món, entre 
els quals Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Portugal i el 
Regne Unit, ja han articulat algun tipus de reconeixement per mitjà de llurs admi-
nistracions.

El tipus de reconeixement obtingut a cadascun dels territoris difereix segons les 
normes pròpies. Per exemple, a Austràlia, l’associació escolta disposa d’una llei del 
1924, actualitzada el 2016, que protegeix la terminologia pròpia de l’associació i l’uni-
forme, i, a escala dels seus estats federats, existeixen lleis de reconeixement a Nova 
Gal·les del Sud, del 1928, Victòria, del 1932, i Queensland, del 1975.



BOPC 543
31 de març de 2023

1.01.01. Lleis 6

Al Canadà, la llei relativa a les associacions escoltes reconeix Scouts Canada 
com a representant oficial de l’escoltisme mundial i l’única organització amb drets 
exclusius per a usar els emblemes, les insígnies, les descripcions i les marques espe-
cífiques pròpies del moviment escolta.

Als Estats Units d’Amèrica, una llei del Congrés reconeix l’associació escolta 
Boy Scouts of America com a representant oficial de l’escoltisme mundial i l’única 
organització amb drets exclusius per a usar els emblemes, les insígnies, les descrip-
cions i les marques específiques pròpies del moviment escolta.

A Portugal, el Decret 3120-B reconeix l’Associação dos Escoteiros de Portugal 
com l’única associació escolta del país i només els seus membres són considerats 
escoltes. Alhora, aquest decret li cedeix els drets exclusius sobre els seus distintius 
i en regula l’uniforme.

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

Josep Maria Batista i Roca, entre d’altres, el 1927, rep el reconeixement de la Ge-
neralitat 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 democràtics i in-
clusius i compromís ciutadà. Antoni Batlle esdevé una persona clau de l’escoltisme 
en aquest període. L’escoltisme català és reconegut per les organitzacions interna-
cionals, d’una banda, per la WAGGGS el 1969 per mitjà del Comitè d’Enllaç del 
Guiatge a Espanya i, de l’altra, per la WOSM el 1978 per mitjà de la Federació d’Es-
coltisme a Espanya.

El 1979, amb l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, es recuperen les 
competències en matèria d’associacionisme i joventut. El 1984 es reconeixen la Fede-
ració Catalana d’Escoltisme i Guiatge i les associacions que hi pertanyen, i la Federa-
ció rep la Creu de Sant Jordi de la Generalitat 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 

d’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.

D’acord amb l’article 40.4 de l’Estatut, correspon als poders públics promoure 
polítiques 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 de llurs 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 esmentats, 
neix de la necessitat de preservar l’expressió genuïna i singular de l’escoltisme i el 
guiatge a Catalunya i per a garantir que s’articula i s’expressa per mitjà de la Federa-
ció Catalana d’Escoltisme i Guiatge com a única representant legítima a Catalunya 
del moviment escolta mundial.

IV
La Llei consta de nou articles estructurats en quatre capítols. El primer, de dis-

posicions generals, conté l’objecte i les finalitats de la Llei i les definicions; el segon, 
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els objectius i el marc normatiu de les organitzacions que configuren el moviment 
escolta català; el tercer, l’actuació que ha de tenir el sistema institucional de la Ge-
neralitat 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 Llei es completa amb tres disposicions finals: la primera encomana a la Fede-
ració Catalana d’Escoltisme i Guiatge la presentació d’un informe biennal d’activi-
tats al Parlament de Catalunya, la segona fa referència a l’habilitació pressupostària 
i la tercera estableix la data de l’entrada en vigor de la Llei.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i finalitats
1. L’objecte d’aquesta llei és definir el marc normatiu del moviment escolta per 

mitjà del reconeixement de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge i l’establi-
ment dels mecanismes que protegeixin l’ús de la terminologia i els símbols que ca-
racteritzen aquest moviment.

2. La finalitat d’aquesta llei és reconèixer al més alt nivell institucional el mo-
viment escolta i guia de Catalunya, i també establir les bases per a la promoció, el 
reconeixement social, l’enfortiment, la protecció i la projecció internacional d’aquest 
moviment.

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.

Capítol II. Objectiu i marc normatiu del moviment escolta 

Article 3. Objectiu del moviment escolta
L’objectiu del moviment escolta és contribuir, per mitjà del mètode escolta, al 

desenvolupament dels infants i joves perquè assoleixin un alt nivell en llur creixe-
ment intel·lectual, social, físic i espiritual com a individus, com a ciutadans respon-
sables i com a membres de la comunitat local, nacional i internacional a què perta-
nyen.

Article 4. Estatus i reconeixement del moviment escolta
1. La Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, com a federació reconeguda 

per les organitzacions internacionals del moviment escolta i guia, és l’entitat que 
agrupa i representa les associacions escoltes i guies de Catalunya i actua com a nexe 
entre els agrupaments escoltes i guies de l’àmbit local i les associacions escoltes  
i guies dels àmbits català i internacional.

2. La Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge i les associacions escoltes que 
en són membres gaudeixen de personalitat jurídica, patrimoni i plena capacitat per 
a adquirir drets, contraure obligacions i exercir totes les funcions que els atorga el 
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llibre 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.

Capítol III. Actuació del sistema institucional de la Generalitat  
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 l’entitat que re-

presenta el moviment escolta i guia de Catalunya, la qual, consegüentment, és la 
representant del moviment en l’Organització Mundial del Moviment Escolta i en 
l’Associació Mundial de Noies Guies i Noies Escoltes.

Article 6. Objectiu de les polítiques públiques
La protecció i promoció de l’escoltisme i el guiatge a Catalunya, i també la pro-

jecció internacional de l’escoltisme i el guiatge catalans, han d’ésser un objectiu 
transversal de les polítiques públiques i, a aquest efecte, s’han de consignar les par-
tides pressupostàries per a assolir-lo, en el marc de les polítiques de suport a l’asso-
ciacionisme educatiu i l’educació en el lleure.

Article 7. Mesures de foment
El Parlament i el Govern han d’adoptar mesures que fomentin l’escoltisme a es-

cala local, nacional i internacional.

Capítol 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 usar 
en llur denominació els termes escoltisme, guiatge, noi escolta, noia escolta, guia, 
noia guia, scout, boy scout, agrupament escolta, agrupament escolta i guia, scouts 
de Catalunya i derivats, sens perjudici dels drets adquirits per entitats ja inscrites en 
el registre d’associacions de la Generalitat.

Article 9. Ús 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 usar, amb finalitats educatives i d’iden-
titat, els uniformes i les insígnies, els emblemes i els 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.

Disposicions finals

Primera. Informe d’activitats
La Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge ha de presentar al Parlament un 

informe biennal de la seva activitat com a eina d’avaluació d’aquesta llei.
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Segona. Habilitació pressupostària 
Els preceptes que comporten despeses amb càrrec als pressupostos de la Gene-

ralitat o una disminució dels ingressos produeixen efectes a partir de l’entrada en vi-
gor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de març de 2023
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

1.10. Acords i resolucions

Resolució 630/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la posada 
en funcionament de la Unitat Docent Pirineu amb els estudis 
universitaris d’infermeria
250-00960/13

ADOPCIÓ

Comissió de Recerca i Universitats, sessió 21, 14.03.2023, DSPC-C 571

La Comissió de Recerca i Universitats, en la sessió tinguda el dia 14 de març de 
2023, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació de la unitat do-
cent dels estudis universitaris d’infermeria al Pirineu (tram. 250-00960/13), presen-
tada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 88928).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar els treballs que ja estan 

en marxa amb la Universitat de Lleida i els ajuntaments implicats per a aconseguir 
la posada en funcionament de la Unitat Docent Pirineu, amb els estudis del grau 
d’infermeria, a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, a fi que es puguin iniciar, com a 
màxim, en el curs acadèmic 2024-2025.

Palau del Parlament, 14 de març de 2023
La secretària de la Comissió, Helena Bayo Delgado; la presidenta de la Comis-

sió, Anna Erra i Solà

Resolució 638/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment 
de l’atenció pediàtrica als centres d’atenció primària de Sabadell
250-00645/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 30, 16.03.2023, DSPC-C 578

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 16 de març de 2023, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció pediàtrica als centres 
d’atenció primària de Sabadell (tram. 250-00645/13), presentada pel Grup Parlamen-
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tari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 66154).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a facilitar, en coordinació amb l’Ajun-

tament de Sabadell (Vallès Occidental), la constitució d’una comissió de seguiment 
formada per professionals i veïns que estableixi els objectius de treball per a vetllar 
pel bon funcionament del servei de pediatria a la ciutat, garantint els millors criteris 
d’accessibilitat i realitat demogràfica.

Palau del Parlament, 16 de març de 2023
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comis-

sió, M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 639/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la 
reconstrucció mamària posterior a un càncer de mama
250-00655/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 30, 16.03.2023, DSPC-C 578

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 16 de març de 2023, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la reconstrucció mamària posterior a un 
càncer de mama (tram. 250-00655/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar i el Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana (reg. 66159).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incorporar, en els casos que clínicament sigui possible, la reconstrucció ma-

mària posterior a un procés cancerigen a les intervencions quirúrgiques que tenen 
garantit un termini d’accés de sis mesos.

b) Fer una anàlisi per a conèixer la situació per a les reconstruccions mamàries 
posteriors a un càncer de mama que inclogui el nombre de dones en llistes d’espera, 
els hospitals amb les llistes d’espera més saturades, el nombre d’intervencions que 
fa cada hospital i el temps màxim d’espera actual.

c) Establir un pla de xoc d’atenció immediata per a atendre les dones que fa més 
d’un any que estan en llista d’espera per a una reconstrucció mamària primària.

d) Establir millors condicions laborals per als professionals plàstics a fi de rete-
nir-los a la sanitat pública.

Palau del Parlament, 16 de març de 2023
El secretari en funcions de la Comissió, Oriol Pallissó Balanyà; la presidenta de 

la Comissió, M. Assumpció Laïlla Jou
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Resolució 640/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la urgència 
de la construcció d’un hospital nou a les Terres de l’Ebre
250-00660/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 30, 16.03.2023, DSPC-C 578

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 16 de març de 2023, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la urgència de la construcció d’un hospital 
nou a les Terres de l’Ebre (tram. 250-00660/13), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar i el Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana (reg. 69611).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a accelerar els tràmits i l’acord amb 

l’Ajuntament de Tortosa (Baix Ebre) per a fer efectiva la cessió dels terrenys per a 
la construcció urgent del nou hospital de les Terres de l’Ebre, accelerar la redacció 
dels estudis previs i iniciar els tràmits per a la redacció del projecte bàsic i executiu 
amb l’objectiu que les obres comencin abans que acabi el 2024.

Palau del Parlament, 16 de març de 2023
La secretària en funcions de la Comissió, Ángeles Llive Cruz; la presidenta de 

la Comissió, M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 641/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’equiparació 
de les condicions laborals i salarials del sistema públic de salut
250-00733/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 30, 16.03.2023, DSPC-C 578

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 16 de març de 2023, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’equiparació de les condicions laborals 
i salarials del sistema públic de salut (tram. 250-00733/13), presentada pel Grup 
Parlamentari d’En Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana (reg. 74962).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar l’harmonització de les con-

dicions laborals i salarials de tot el sistema públic de salut, igualant les condicions 
laborals de l’Institut d’Assistència Sanitària, com a empresa totalment participada  
i subjecta a la Generalitat, a les de l’Institut Català de la Salut.

Palau del Parlament, 16 de març de 2023
La secretària en funcions de la Comissió, Ángeles Llive Cruz; la presidenta de 

la Comissió, M. Assumpció Laïlla Jou
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Resolució 642/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat 
d’ampliar amb urgència l’ABS Vall del Ges
250-00756/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 30, 16.03.2023, DSPC-C 578

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 16 de març de 2023, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la necessitat d’ampliar amb urgència l’ABS 
Vall del Ges (tram. 250-00756/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana (reg. 74959) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 74979).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Iniciar aquest any 2023 la redacció del projecte d’ampliació de l’equipament 

sanitari de l’ABS Vall del Ges, a Torelló (Osona), i dotar-lo dels professionals sani-
taris per al seu bon funcionament.

b) Donar una resposta a l’Ajuntament de Torelló respecte a la proposta de ter-
renys que li va trametre a l’octubre del 2022 per a l’ampliació de l’equipament sani-
tari de l’ABS Vall del Ges, ja que el Departament de Salut encara no ha confirmat 
si aquests terrenys s’adapten a les seves necessitats i als seus requisits. En cas afir-
matiu, els treballs per al projecte constructiu s’hauran d’iniciar aquest 2023, i en cas 
negatiu s’haurà de treballar conjuntament amb l’Ajuntament per a trobar un empla-
çament que permeti l’ampliació el 2024 com a molt tard.

Palau del Parlament, 16 de març de 2023
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comis-

sió, M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 643/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la restitució 
de l’assistència mèdica a diversos nuclis urbans de la Noguera
250-00757/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 30, 16.03.2023, DSPC-C 578

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 16 de març de 2023, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la restitució de l’assistència mèdica a diversos 
nuclis urbans de la Noguera (tram. 250-00757/13), presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana (reg. 74957) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(reg. 74980).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar tots els professionals sa-

nitaris necessaris per a donar una cobertura sanitària correcta als nuclis urbans que 
disposen d’un consultori local depenent del CAP Balaguer, prioritzant les visites de 
proximitat, incloent els recursos sociosanitaris del territori i prenent com a referèn-
cia els recursos assistencials anteriors a la pandèmia de Covid-19.

Palau del Parlament, 16 de març de 2023
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comis-

sió, M. Assumpció Laïlla Jou
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 25, tinguda el 
29.03.2023, DSPC-C 591.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’elaboració de disposicions normatives
200-00016/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP VOX (reg. 95518).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 06.04.2023; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei dels processos de resolució alternativa 
de conflictes
202-00060/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 95521; 95530).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 06.04.2023; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’afectació que la sobrepoblació 
de conills té en els conreus del Pla d’Urgell
250-00976/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 95176 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 28.03.2023

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 95176)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació en el punt 1

1. Adoptar mesures extraordinàries per reduir la població de conills a la comar-
ca del Pla d’Urgell de Lleida.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació en el punt 2

2. Posar en marxa el Registre de Terres en desús previst per la Llei 3/2019, de 17 
de juny, dels Espais Agraris; per evitar que els terrenys quedin erms i sense aprofi-
tament i facilitar l’accés a la terra a les joves agricultores.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció 
institucional
302-00270/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 94361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2023

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 161 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’acció institucional 
(tram. 300-00303/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que l’acció institucional del Govern s’ha de fonamentar en els crite-

ris d’eficàcia, eficiència, responsabilitat, equilibri territorial, transparència, equitat 
i consens social per tal de fer polítiques realment transformadores que no estiguin 
supeditades a convocatòries electorals ni a objectius partidistes.

2. Insta el Govern a consensuar amb els principals actors polítics i socials les ini-
ciatives parlamentàries, especialment les legislatives, que han de fer front als grans 
reptes de país i han d’impulsar les polítiques públiques que articulin les transforma-
cions socioeconòmiques necessàries, abans del seu impuls o de la seva aprovació al 
Consell Executiu perquè es garanteixi el màxim acord social possible així com un 
ampli suport parlamentari.

3. Reprova l’actuació del conseller Campuzano per anunciar en un acte electoral 
de partit actuacions del Departament de Drets Socials encaminades a la construcció 
d’una nova residència, així com per no fer efectiva, de forma immediata, la compa-
reixença en seu parlamentària, tot i la sol·licitud amb caràcter d’urgència aprovada 
per aquesta cambra.

Palau del Parlament, 23 de març de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model 
residencial
302-00271/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 94449 i 94458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2023

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix 
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre el model residencial (tram. 300-00304/13).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que: 
a. La competència en la construcció, la dotació dels serveis i de personal en l’àm-

bit de les residències és de la Generalitat de Catalunya.
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b. El Govern no disposa d’una programació territorial de Serveis Socials Espe-
cialitzats des de 2018.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a. Portar a terme, en el termini de dos mesos, les modificacions de crèdit neces-

sàries en el pressupost de 2023 que possibilitin la redacció del projecte, i la posterior 
construcció i gestió d’una residència pública a Santa Coloma de Gramenet.

b. Presentar, en el termini de 3 mesos, una planificació territorial per programar 
la construcció de residències i centres de dia públics per a gent gran i persones amb 
discapacitat en aquells terrenys cedits per part dels Ajuntaments a la Generalitat per 
a aquesta finalitat.

c. Presentar, en el termini d’un mes, una nova programació territorial de Serveis 
Socials Especialitzats 2024-2028, on s’indiquin els criteris tècnics per a la concerta-
ció de places residencials i de centres de dia, analitzi les necessitats de cada territori 
i calendaritzi la concertació efectiva de places, prioritzant aquelles disponibles en 
equipaments ja construïts per ajuntaments i que disposen de places buides.

d. Fer efectiu, en el termini d’un mes, l’increment d’un 4% de les tarifes, amb 
efectes 1 de gener de 2023, a tot el sector social especialment orientat a la millo-
ra retributiva i de condicions laborals dels professionals dels sector, tal com indica 
l’acord de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023.

3. El Parlament de Catalunya reprova l’actuació del Conseller de Drets Soci-
als per participar en un acte polític a Santa Coloma de Gramenet on va vincular la 
creació d’una segona residència pública als resultats d’una formació política en les 
eleccions municipals de 2023. L’actuació del Conseller suposa un menysteniment de 
les institucions de Catalunya i un ús inapropiat del càrrec de Conseller de la Gene-
ralitat.

Palau del Parlament, 23 de març de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació 
sexual i afectiva
302-00272/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 94589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2023

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre l’educació sexual i afectiva (tram. 300-00305/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar la coeducació a totes les etapes educatives i en tots els centres edu-

catius del Servei d’Educació de Catalunya, incorporant-la en els currículums educa-
tius amb continguts i enfocaments adaptats a l’edat i al nivell maduratiu dels infants 
i joves, el proper curs escolar 2023-2024, per tal de fomentar els valors de la igualtat 
real i combatre els estereotips de gènere, entre d’altres.

2. Oferir la formació necessària als docents per incorporar la perspectiva de gè-
nere i la coeducació en la seva pràctica docent habitual, i també sobre victimització 
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infantil o mediació als equips directius que intervenen habitualment en conflictes 
relacionats amb l’assetjament.

3. Incorporar específicament l’educació afectivo sexual en els currículums edu-
catius de l’alumnat en les diferents etapes educatives, sempre adaptada a l’edat i la 
maduresa de l’alumnat, el proper curs escolar 2023-2024, per tal de prendre cons-
ciència de les pròpies emocions o reconèixer les dels altres, gestionar les relacions 
amb altres persones i promoure relacions afectives igualitàries, respectuoses i se-
gures, i prevenir la violència masclista, eliminar els estereotips sexistes, i propor-
cionar també informació sexual quan l’edat de l’alumnat ho aconselli (malalties de 
transmissió sexual, prevenció d’embarassos no desitjats, pràctiques sexuals respon-
sables, etc.).

4. Revisar els protocols de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament 
i el ciberassetjament entre iguals, per fer-los més àgils, clars i flexibles, i per tal que 
proporcionin el màxim d’eines i recursos als centres educatius orientats a la millora 
de la prevenció i detecció de conductes violentes, o a la intervenció sempre que sigui 
necessària. Donar-los també a conèixer al conjunt dels claustres i equips directius, 
a Inspecció Educativa, així com al conjunt del personal dels centres educatius o que 
hi treballen, i oferir-ne la formació que sigui necessària.

5. Reforçar els professionals de suport psicològic i educatiu a l’alumnat als cen-
tres educatius, com orientadors o psicòlegs, per millorar la detecció, mediació, 
acompanyament d’alumnat o docents, i intervenció en cas de qualsevol tipus d’as-
setjament, i reforçar les tutories individualitzades, especialment a l’etapa d’educació 
secundària obligatòria.

6. Promoure una campanya institucional de conscienciació, sensibilització i pre-
venció contra qualsevol tipus d’assetjament i violència sexual entre iguals.

7. Promoure la formació a les famílies a través de les AFAs per facilitar o refor-
çar la informació i les eines al seu abast per acompanyar l’educació dels seus fills i 
filles, i també el seu benestar emocional (educació sexual i afectiva, ús responsable 
de les tecnologies de les relacions, la informació i la comunicació, controls paren-
tals, etc.).

8. Garantir que quan es produeixin casos concrets d’assetjament en l’àmbit educa-
tiu, a banda de depurar responsabilitats, es protegiran les víctimes d’assetjament amb 
mesures reparadores per evitar la seva revictimització, i s’aplicaran mesures restau-
ratives per l’alumnat assetjador menor de 14 anys, per evitar la seva estigmatització.

9. Establir circuits o espais transversals de coordinació entre els centres edu-
catius, CAPs, CSMIJs, CDIAPs, la USAV, Serveis Socials i Mossos d’Esquadra o 
Policia Local, per tractar qualsevol tipus d’assetjament que es produeixi en l’àmbit 
educatiu o que cometi un menor.

10. Crear un registre de denúncies interposades per assetjament de menors, 
d’agressors, víctimes, etc. i compartir aquesta informació confidencial entre el De-
partament d’Educació i la USAV (Unitat de Suport a l’Alumnat en Situació de Vio-
lència), el Departament d’Interior i el Departament de Drets Socials, així com amb 
els Ajuntaments.

11. Promoure als centres educatius formació i hàbits digitals per fer un ús res-
ponsable de les tecnologies de les relacions, la informació i la comunicació d’una 
manera ètica i segura, per evitar el major impacte que suposa la difusió de qualsevol 
agressió a les xarxes socials, pel seu major abast, difusió i afectació de les víctimes.

12. Estudiar i promoure des dels poders públics sistemes per garantir controlar 
l’edat efectiva d’accés a determinats continguts violents, per protegir les persones 
menors d’edat.

Palau del Parlament, 27 de març de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el llibre d’estil 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00273/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 94599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2023

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

Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre el llibre 
d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 300-00308/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña constata que el Libro de Estilo de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals refleja el sectarismo político e ideológico que ha im-
pregnado los medios públicos de la Generalitat de Cataluña durante décadas.

Es por todo ello que, el Parlament insta al Govern a: 
1. Iniciar, con carácter de urgencia, los trámites para cerrar la CCMA y destinar 

su asignación presupuestaria de más de 280 millones de euros a cubrir las carencias 
de los servicios públicos básico.

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

Alberto Tarradas Paneque, diputado, GP VOX

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el suport 
a les famílies
302-00274/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 94600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2023

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre el suport a les famílies (tram. 300-00301/13).

Moció
El Parlament de Catalunya constata: 
1. Que el Departament de Drets Socials no ha augmentat en els darrers deu anys 

la capacitat del sistema d’atenció a la vellesa, a la llarga convalescència, a la reha-
bilitació i a la dependència, un període que mereix el qualificatiu de «dècada per-
duda».

2. Que el Departament de Drets Socials continua sense tenir un pla estructurat 
per fer front al progressiu envelliment de la població catalana i a la creixent deman-
da de serveis per a les persones dependents.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Redactar una nova Cartera de Serveis Socials que posi al dia, amb estàndards 

actuals, l’oferta de serveis socials a disposició de la ciutadania, la quantia de les 
prestacions i les ràtios cuidador/persona dependent.

2. Elaborar un Mapa de Serveis Socials que prevegi: 



BOPC 543
31 de març de 2023

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 19 

a. El càlcul de les futures necessitats de serveis per a la gent gran, els convales-
cents de llarga durada, les persones en curs de rehabilitació i les persones depen-
dents, tant residencials, com de centres de dia, com de pisos assistits i adaptats, com 
domiciliàries, lligades a la previsible evolució de la població per trams d’edat i per 
comarca de residència.

b. Les possibilitats de creixement que té l’actual xarxa de centres assistencials 
mitjançant l’ampliació de la seva capacitat.

c. Les necessitats de construcció d’edificis de nova planta.
d. Les necessitats de contractació de nous professionals, tant per a centres assis-

tencials com de serveis domiciliaris.
3. Comptar amb la iniciativa de titularitat privada i social en la planificació del 

Mapa de Serveis Socials, la qual ha de poder participar d’aquest impuls mitjançant 
la figura dels concerts i de qualssevol altres formes que prevegi la legislació en ma-
tèria de contractació pública.

4. Col·laborar estretament amb els ajuntaments tant en la planificació del Mapa 
de Serveis Socials, com en la provisió de serveis, a través de convenis interadmi-
nistratius o de qualsevol altra forma que sigui conforme a les lleis de contractació 
pública. A aquests efectes, els ajuntaments hauran de proveir al Departament de 
Serveis Socials de solars ben emplaçats a cost nul.

5. Reforçar els serveis que acompanyen i donen suport als familiars i cuidadors 
que atenen les persones grans i les dependents.

6. Adaptar els sistemes d’atenció a la ciutadania en matèria de serveis socials a 
les característiques de les persones a les quals serveixen, evitant el recurs sistemàtic 
a la cita prèvia i a la informació i tramitació on line, i vetllant en tot moment perquè 
els serveis d’atenció telefònica estiguin dotats de personal suficient que garanteixi 
que totes les trucades seran ateses.

7. Instar les administracions competents a reconèixer la incapacitat permanent 
dels malalts d’ELA des del moment del diagnòstic, i comprometre’s, com a Govern 
de la Generalitat, a prestar-los els serveis que siguin de la seva competència amb tots 
els mitjans necessaris per fer-ho possible.

8. Encarregar una auditoria completa del Sistema de Serveis Socials i a presen-
tar-ne els resultats en seu parlamentària en el termini de sis mesos a partir de l’apro-
vació d’aquesta moció.

9. Reduir la despesa del Govern de la Generalitat en despeses supèrflues i en la 
creació de més i més estructures administratives, per tal de poder destinar els recur-
sos necessaris i dignes als serveis socials de Catalunya.

10. Redactar, en el termini de nou mesos a partir de l’aprovació d’aquesta moció, 
un Llibre Blanc dels Serveis Socials a Catalunya que posi negre sobre blanc el pla 
d’actuació del Departament en el propers deu anys, adequadament pressupostat, ca-
lendaritzat i territorialitzat, i presentar-lo en seu parlamentària.

Palau del Parlament, 23 de març de 2023
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
transversals per a combatre el capacitisme
302-00275/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 94606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2023

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques transver-
sals per a combatre el capacitisme (tram. 300-00300/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desenvolupar i aprovar, durant els pròxims 6 mesos amb caràcter d’urgència, 

el marc normatiu de la Llei 19/2020 del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-dis-
criminació, per fer-la aplicable i efectiva pel que fa a la igualtat de tracte per raó de 
capacitats (diversitat funcional, orgànica, cognitiva, sensorial, física, intel·lectual, 
del desenvolupament, mental, neurològica i del comportament) i de no discrimina-
ció a causa del capacitisme imperant.

2. Posar en marxa, durant els pròxims 6 mesos amb caràcter d’urgència, un ob-
servatori del capacitisme que contingui una oficina d’atenció i assessorament espe-
cífic contra el capacitisme institucional, i que reculli dades de totes les situacions 
de discriminació capacitista, així com desenvolupi campanyes de sensibilització per 
prevenir i combatre aquest comportament social i institucional vulnerador de drets, 
i l’acompanyament per denunciar-lo.

3. Regular i posar en marxa de forma generalitzada per a tot el territori català, 
durant els pròxims 6 mesos amb caràcter d’urgència, l’assistència personal, tal com 
reconeix i articula la Convenció Internacional dels drets de les persones amb dis-
capacitat de l’ONU aprovada l’any 2006, i com recull la mesura 5a de la disposició 
addicional primera de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

4. Incorporar dins la Cartera de Serveis Socials per a tot el territori català, du-
rant els pròxims 6 mesos amb caràcter d’urgència, el servei de suport a la criança 
perllongada. Aquest servei ha de comportar una ampliació, millora i superació del 
que son els serveis Respir, esdevenint un servei públic de suport integral i universal, 
sense exclusions, a les persones cuidadores informals, dins el nucli de convivència 
familiar –majoritàriament dones– que acompanyen i possibiliten el sosteniment i 
cura de la vida al llarg de tot el seu cicle vital, a infants, adolescents, joves i adults 
amb diversitats que generen necessitats que requereixen dedicació exhaustiva. Així 
mateix iniciar estudis sobre l’impacte de la cura en les persones cuidadores, tant pel 
que fa a la salut com en d’altres conseqüències del seu itinerari vital, professional, 
laboral, cultural i de participació comunitària.

5. Modificar, durant els pròxims 6 mesos amb caràcter d’urgència, la composi-
ció i funcionament dels òrgans participatius establerts per al treball conjunt amb la 
Generalitat de Catalunya per a polítiques transversals, com ara la Taula del pacte 
Nacional pels drets de les persones amb discapacitat (Acord GOV/102/2019, de 9 de 
juliol) i el Consell de la Discapacitat de Catalunya CODISCAT (Decret 156/2014, 
de 25 de novembre), per tal d’incloure-hi la representació dels sindicats, el de les en-
titats de lleure, oci, cultura i esports, i el de les famílies i portaveus en primera per-
sona, mitjançant entitats d’ajuda mútua entre famílies o d’associacions i sindicats de 
familiars, etc. que no necessàriament són prestadores de serveis i que es troben fora 
de la representació que ostenten les entitats del tercer sector social.
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6. Incloure, durant els pròxims 6 mesos amb caràcter d’urgència, la Conselleria 
d’Igualtat i Feminismes als òrgans de coordinació CODISCAT i Taula del Pacte 
nacional atès que feminismes és l’àmbit responsable de desplegar la Llei 19/2020, 
donat que les dones representen el 83% de les cuidadores de persones amb discapa-
citat, que la incorporació de la perspectiva de gènere és una de les funcions d’aquest 
òrgan deliberatu, que les dones amb diferents capacitats pateixen doble discrimina-
ció i que el capacitisme vulnera de forma molt aguda els drets sexuals i reproductius 
de les dones amb diversitats.

7. Incloure, durant els pròxims 6 mesos amb caràcter d’urgència, els departa-
ments d’Infància i Joventut als òrgans de coordinació CODISCAT i Taula del Pac-
te nacional atès que en aquestes etapes del cicle vital es produeixen la majoria de 
vulneracions més flagrants i determinants a les biografies personals, tant en l’àmbit 
educatiu i laboral com en l’àmbit de l’oci, la cultura, l’esport i la participació co-
munitària, i d’altra banda incloure el departament de Gent Gran atès l’augment de 
l’esperança de vida i la manca de previsió al respecte. En tot el cicle vital cal que es 
desenvolupi l’esperit de la Convenció de 2006 sobre l’autonomia personal i dret a 
tenir drets i a escollir el tipus de vida.

8. Instar a totes les conselleries i departaments de la Generalitat a impulsar ac-
cions i mesures urgents específiques, durant els pròxims 6 mesos, per donar respos-
ta immediata als dèficits i vulneracions més flagrants i, d’altra banda, a planificar 
les mesures a prendre per fer efectiva la Convenció Internacional dels drets de les 
persones amb discapacitat de l’ONU aprovada l’any 2006. Totes aquestes mesures 
s’han de presentar a cada comissió parlamentària dins de l’any 2023.

9. Actualitzar, ampliar i flexibilitzar, durant els pròxims 6 mesos amb caràcter 
d’urgència, la Cartera de Serveis tant pel que fa als serveis que hi manquen com pel 
que fa a les quanties de les prestacions i els procediments per obtenir-les corregint 
l’actual excés de burocratització i les disfuncions detectades, com ara les derivades 
de l’entrada a la majoria d’edat legal o les provocades per un càlcul erroni, a la baixa 
i incomplet, del cost de la criança perllongada i amb necessitats de suports diversos i,  
finalment, pel mal disseny de les incompatibilitats de prestacions.

10. Revisar i millorar, durant els pròxims 6 mesos amb caràcter d’urgència, les 
competències, funcionament i procediments dels CAD i els EVO en la seva funció 
de prestació d’informació i orientació, i la de valoració i derivació. Pel que fa a les 
valoracions cal que els sistemes d’avaluació es fonamentin en els principis de la Con-
venció de l’ONU i contemplin l’atenció centrada en la persona, que es facin de forma 
personalitzada i exhaustiva, que tinguin en consideració les aportacions de professio-
nals i famílies, que es millorin les eines i criteris emprats augmentant objectivitat i 
transparència i que gestionin la informació de forma clara i accessible per a tothom.

11. Prendre en consideració la complexitat de l’abordatge de la Salut Mental de 
les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, especialment amb 
dificultats per a l’adaptació als comportaments hegemònics, tant en moments de cri-
sis agudes com en la normalitat del funcionament dels serveis públics bàsics, es-
pecialment els de salut i educatius. Cal, durant els pròxims 6 mesos amb caràcter 
d’urgència, flexibilitzar i adaptar protocols respecte a les normes, ampliar els Equips 
Guia, tant pel que fa a la quantitat d’equips com distribució. Augmentar els profesi-
onals de psicologia clínica per millorar freqüència de visites, canviar els protocols 
d’ingrès psiquiàtric en alta complexitat davant episodis aguts de risc així com pre-
veure pisos tutelats per salut mental que contemplin la diversitat de casuístiques.

12. Corregir l’error discriminatori reiterat al llarg dels anys en les convocatòries 
de la Funció Pública fetes per la Generalitat de Catalunya, pel fet d’estar fent una 
reserva de places per a persones amb discapacitat intel·lectual que resulta falsa, en 
no poder-se fer efectiva per fer-se sense adaptar el temari, sense adaptar les proves i 
sense preveure acompanyament en els llocs de treball. La subsanació d’aquest greu-
ge ha de comportar convocatòries específiques de places d’auxiliar administratiu  
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i subalternes, correctament adaptades, dins d’aquest any 2023 i de forma successi-
va i regular en els pròxims anys. Així mateix cal instar els ajuntaments a promoure 
aquest tipus de convocatòries.

13. Realitzar, durant els pròxims 6 mesos amb caràcter d’urgència, un estudi de 
necessitats d’emancipació acompanyada per a joves i adults, per tal de poder preveu-
re, a 5 anys i 10 anys vista, la quantitat d’habitatges dotacionals, programes de su-
port a la vida independent i places a petites llars residència inserides a la comunitat 
que calen a tot el país. Revertir l’actual situació d’improvisació per la qual tan sols 
es produeiexen adjudicacions de places a residències en casos d’emergència, mante-
nint una llista d’espera viva i acumulativa. Així mateix realitzar un estudi del parc 
d’habitatge amb perspectiva d’accessibilitat universal per tal de detectar tots els ca-
sos en què persones amb necessitats especials de mobilitat o d’adaptació als espais, 
no disposen de la vivenda adequada, i per tal de preveure les polítiques de supressió 
de barreres i adaptacions imprescindibles.

14. Fer, durant els pròxims 6 mesos amb caràcter d’urgència, un inventari de 
país amb la participació dels consells comarcals, diputacions i ajuntaments per tenir 
un mapa precís de les condicions d’accessibilitat arreu del territori tant pel que fa a 
l’espai públic com a edificis i serveis com pel que fa a barreres arquitectòniques i de 
condicions d’accessibilitat sensorial i de tot tipus.

15. Planificar, durant els pròxims 2 mesos amb caràcter d’urgència, accions in-
tensives de vigilància i suport de cara al pròxim període estival per tal d’erradicar 
les condicions de discriminació capacitista arreu del territori, i obligar a complir 
totes les condicions d’accessibilitat i participació diversa tant en espais públics de 
lleure com en activitats d’oci educatiu, cultural, esportiu, festes majors i concerts. 
Fer vigilancia especial de l’accessibilitat universal a tres àmbits on es produeixen 
reiteradament i en nombre significatiu, casos de discriminació: les platges, tant pel 
que fa als accessos com als serveis de bany acompanyat; les discoteques i altres es-
tabliments privats d’oci per a joves, que impedeixen l’entrada per motius capacitistas 
fent mal ús del dret d’admisió; i els casals i altres activitats col·lectives d’estiu, que 
organitzen entitats, associacions o ajuntaments per a infants i joves.

16. Desplegar amb tots els recursos i condicions la llei d’inclusió educativa a se-
tembre de 2023.

Palau del Parlament, 27 de març de 2023
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta,  

GP CUP-NCG

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els compromisos amb l’antifeixisme i l’antiracisme
302-00276/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 94607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2023

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

d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els compromisos amb 
l’antifeixisme i l’antiracisme (tram. 300-00307/13).
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Moció

Exposició de motius
La presència de l’extrema dreta i la seva representativitat institucional a Cata-

lunya provoca una onada reaccionària i representa una amenaça per als drets fona-
mentals, la cohesió i pel conjunt del sistema democràtic.

Davant d’aquesta situació, és de vital importància que els partits democràtics 
mostrin el seu rebuig absolut a qualsevol discurs o actitud racistes, feixistes, mas-
clistes i discriminatòries tant al Parlament de Catalunya com a la resta d’institucions 
i administracions del país.

Sens dubte l’acció del Govern és clau també per fer de Catalunya un referent en 
les polítiques antiracistes, d’igualtat de tracte i no discriminació. En aquesta línia 
va el desplegament de la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no discriminació i la 
seva Oficina; l’impuls dels serveis de primera acollida i de les polítiques migratòri-
es d’àmbit municipal i comarcal; la defensa i garantia del dret d’empadronament a 
tots els municipis; el Pla contra el racisme; el Pla de suport a les entitats i persones 
defensores dels Drets Humans, i la reivindicació de la modificació de la llei d’es-
trangeria a nivell estatal.

Al seu torn, al Parlament, des de l’inici de l’actual legislatura, s’ha treballat per-
què sigui un espai de debat polític totalment lliure de discursos d’odi o d’apologies 
a qualsevol tipus de discriminació.

I així mateix, atenent que el proper 28 de maig de 2023 se celebren comicis 
municipals a Catalunya, és de vital importància traslladar aquests compromisos a 
nivell local, i donar continuïtat i reformular l’acord impulsat pel Govern de Catalu-
nya i signat el 2019 pels partits polítics representats al Parlament de Catalunya per 
garantir una campanya electoral responsable vers el tractament de les persones mi-
grades i de defensa dels drets més fonamentals.

Per tot l’exposat, 
El Parlament de Catalunya: 
1. Denuncia l’onada reaccionària que suposa la presència de l’extrema dreta en 

la política institucional, així com la normalització de la mateixa que fan algunes 
formacions democràtiques, i es compromet en la defensa dels drets fonamentals de 
totes les persones que viuen a Catalunya davant el discurs d’odi que articula con-
tra idees i persones, en especial per raó de les seves creences o procedència. És per 
això que manifesta el seu ferm compromís en la lluita antifeixista i antiracista, i en 
la defensa dels drets i de les llibertats de totes les persones.

2. Es compromet a seguir denunciant i impedint la utilització de proclames i 
relats xenòfobs i racistes que contribueixen a crear un clima de soroll, agressivitat, 
sensacionalisme, falsedats i desinformació que deriva en la pèrdua de confiança en 
la política i en les institucions democràtiques.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3. Actualitzar i impulsar l’Acord per a una campanya electoral lliure de discur-

sos racistes i estigmatitzadors de les persones migrades a Catalunya, amb l’objectiu 
principal d’aconseguir un compromís per part de tots els partits polítics, i fer-lo ex-
tensiu a la societat i als professionals dels mitjans de comunicació per salvaguardar 
els drets fonamentals de totes les persones i defensar els valors democràtics i de 
respecte a la diversitat.

Palau del Parlament, 27 de març de 2023
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els reptes 
i les oportunitats del Camp de Tarragona
302-00277/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 94608 i 94615 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2023

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

amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els reptes i oportunitats del 
Camp de Tarragona (tram. 300-00302/13).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que el Camp de Tarragona, situat en un 

encreuament de comunicacions estratègiques, és la segona àrea metropolitana de 
Catalunya i té grans potencialitats i riqueses en l’àmbit cultural, ambiental, turístic, 
energètic i industrial.

Així mateix, confirma que, per tal de maximitzar aquestes potencialitats, cal que 
el territori s’estructuri com una veritable àrea metropolitana, evitant així que al final 
les decisions es prenguin fora del territori i exigint als governs de la Generalitat i de 
l’Estat les inversions necessàries i no repetint l’error de la ubicació de l’estació d’Alta 
Velocitat al Camp de Tarragona.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que, per avançar cap un nou model ener-
gètic renovable, és imprescindible tenir present la sostenibilitat del Camp de Tarra-
gona mitjançant energia neta, renovable i no contaminant, i per això insta el Govern 
al tancament de les centrals nuclears i a dur a terme inversions en energies alterna-
tives als territoris arreu del país evitant així la seva concentració en poques comar-
ques. Cal, també, potenciar les comunitats energètiques pròximes als llocs de con-
sum i apostar per polítiques d’estalvi energètic i econòmic. Per aquest motiu: 

2.1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a invertir al territori perquè el 
Camp de Tarragona compti amb una xarxa vial adequada i un transport públic 
adient a les necessitats quotidianes de la població. L’estació de l’AVE, allunyada 
dels principals nuclis poblacionals, i l’aeroport, sense una connexió intermodal, són 
serveis útils per al desenvolupament del turisme, però que no permeten oferir una 
mobilitat sostenible per la ciutadania del territori.

2.2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a continuar impulsant el projec-
te Tramcamp, que permetrà recuperar les estacions en desús de Salou i Cambrils, 
amb un calendari acordat que inclogui la fase B amb la seva arribada fins a Reus  
i Tarragona.

2.3. El Parlament de Catalunya insta el Govern i al Govern de l’Estat a reobrir 
la línia ferroviària de l’interior per al transport de mercaderies amb l’objectiu de 
incrementar la freqüència, rapidesa i fiabilitat de la mobilitat de persones entre les 
Terres de l’Ebre, les estacions urbanes del Camp de Tarragona i l’àrea metropolita-
na de Barcelona.

3. El Parlament de Catalunya constata falta de planificació en Formació Profes-
sional i insta el Govern a corregir la manca de planificació que es torna a fer palesar 
aquest curs amb la decisió d’augmentar les ràtios d’FP un 10% abans de l’inici de 
la matrícula.

4. El Parlament de Catalunya afirma que cal apostar per la diversificació produc-
tiva, desenvolupar activitats emergents, i crear dinàmiques pròpies que evitin la des-
localització del polígon industrial del Camp de Tarragona. No obstant, la població 
resident al Camp de Tarragona no pot assumir aquestes activitats a qualsevol preu, i  
és per això que insta el Govern a millorar la seguretat del complex petroquímic  
i limitar la contaminació de l’aire i el mar.
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5. El Parlament de Catalunya constata el ris que suposa per les addiccions al joc i 
per la salut mental de la població del territori la posada en marxa d’un macro casino 
amb 1200 màquines escurabutxaques i 300 taules de joc. Per això insta el Govern a 
aturar aquest macroprojecte.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer compatible el model turístic 
del Camp de Tarragona amb l’escenari d’emergència climàtica, que provoca seque-
res recurrents i que aquests és incompatible amb projectes com el de Hard Rock.

7. El Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb la reducció del 
Mini Transvasament de l’Ebre i per això insta el Govern a que els nous excedent 
aconseguits de la millor gestió hídrica en al Camp de Tarragona no es destinin a 
macro projectes com el Hard Rock.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a assegurar els ca-
bals ecològics a tots els sistemes fluvials del Camp de Tarragona, així com revertir 
les concessions administratives atorgades a perpetuïtat per a l’explotació dels recur-
sos fluvials, com és el cas de la situació del riu Siurana.

9. El Parlament de Catalunya constata les deficiències existents per garantir el 
dret a una salut pública, gratuïta, universal al Camp de Tarragona i insta el Govern 
a acabar amb la intrusió dels proveïdors privats en la gestió de la sanitat pública per 
assegurar una atenció de qualitat i d’accés universal en tots els nivells: comunitària, 
urgències, primària, especialitzada, hospitalària, sociosanitària, d’atenció a la gent 
gran, etc.

10. El Parlament de Catalunya verifica que, a la ciutat de Tarragona, l’atenció 
urgent recau sobre els hospitals de la ciutat, Santa Tecla i Joan XXIII i d’ençà la pu-
blicació del PLANUC no s’ha fet cap canvi en l’organització de l’assistència urgent 
ni s’ha obert cap tipus de dispositiu que permeti l’atenció de la patologia de menor 
complexitat fora de l’àmbit hospitalari. Els centres d’atenció primària tenen un hora-
ri d’obertura limitat i tan sols en el barri de Torreforta es manté un dispositiu obert 
24 hores, que no té les prestacions que ha de tenir un Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària. Per aquest motiu el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

10.1. Crear un Centre d’Urgències d’Atenció Primària a la ciutat de Tarragona 
per avançar en la implementació del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya, tot se-
guint les recomanacions del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona.

10.2. Impulsar un servei d’urgències pediàtriques nocturn a l’hospital de San-
ta Tecla i crear un Centre d’Urgències d’Atenció Primària a la ciutat de Tarragona. 
També a estudiar la possibilitat de transformar el dispensari del Barri Gaudí, recent-
ment reobert, en un CAP.

11. El Parlament de Catalunya constata que el Tarragonès té només un 8,64% de 
places de residència de gestió pública, front una mitjana a Catalunya d’un 17,20%, 
mentre que les capitals de la resta de demarcacions catalanes tenen un percentatge 
molt més elevat de places de gestió pública (Gironès 44,66%, Barcelonès 16,84%  
i Segrià un 16,84%). Per aquest motiu el Parlament de Catalunya: 

11.1. Manifesta que existeix una mancança evident de places de gestió pública a 
l’àmbit del Tarragonès i, en concret, a la seva capital, Tarragona i al mateix temps 
el nombre creixent de persones d’edat avançada que poden necessitar aquest servei. 
El fet que s’hagin anunciat o s’estiguin construint residències privades és un clar 
exemple d’aquesta necessitat.

11.2. Insta el Govern a impulsar de manera urgent, amb tots els tràmits necessa-
ris, la construcció d’una nova residència de persones grans de gestió pública a la ciu-
tat de Tarragona. Aquesta residència haurà de complir els nous requisits establerts a 
l’acord marc estatal sobre residències i procurar un tracte personalitzat i garantir al 
màxim l’autonomia de les persones grans.

11.3. Constata la manca de planfificació del Govern de la Generalitat en la cons-
trucción i impuls de les residències de gestió pública, àmbit de la seva competencia, 

https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/urgencies-mediques/cuap/
https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/urgencies-mediques/cuap/
https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/urgencies-mediques/cuap/
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i rebutja qualsevol actuació partidista i electoralista en la decisió de les seves ubica-
cions de la Conselleria de Drets Socials

12. El Parlament de Catalunya insta al Govern a dotar de més recursos la im-
plementació del nou Plaseqta, endurir els protocols per contenir l’abocament incon-
trolat de micra plàstics que arriben a la costa a través dels canals industrials i els 
abocaments d’aigües industrials sense depurar, i millorar el control de la qualitat de 
l’aire dels territoris adjacents al complex petroquímic.

Palau del Parlament, 27 de març de 2023
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Matèries Secretes 
i Reservades amb el conseller d’Interior sobre les despeses i 
els recursos reservats destinats a la infiltració i l’espionatge 
en moviments socials, organitzacions populars i l’esquerra 
independentista i sobre la col·laboració amb els cossos policials de 
l’Estat
354-00229/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG (reg. 85915).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Matèries Secretes i Reservades, 28.03.2023.

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Matèries Secretes  
i Reservades, en la sessió 7, tinguda el 28.03.2023, DSPC-C .

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre el decret de reestructuració de la Direcció 
General de la Policia
354-00253/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Núria Lozano Montoya, juntament amb un altre dipu-
tat del GP ECP (reg. 94007).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 28.03.2023.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre el decret de reestructuració del Cos 
de Mossos d’Esquadra
354-00254/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 94120).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 28.03.2023.
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Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya davant la Comissió de Matèries 
Secretes i Reservades perquè informi sobre el sistema de 
ciberprotecció de la Generalitat i dels ens que en depenen
358-00014/13

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs (reg. 
94432).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades, 
28.03.2023.

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Matèries Secretes  
i Reservades, en la sessió 7, tinguda el 28.03.2023, DSPC-C .

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Mancomunitat 
de Municipis per la Biomassa del Berguedà davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè 
expliqui el projecte de valorització de la fusta del Berguedà
356-01075/13

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 22, tinguda el 28.03.2023, 
DSPC-C 588.

Sol·licitud de compareixença del cap de la Comissaria General 
d’Informació i el director general de la Policia davant la Comissió de 
Matèries Secretes i Reservades perquè informin sobre les despeses 
i els recursos reservats destinats a la infiltració i l’espionatge 
en moviments socials, organitzacions populars i l’esquerra 
independentista i sobre la col·laboració amb els cossos policials 
de l’Estat
356-01083/13

SOL·LICITUD

Presentació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG (reg. 85914).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades, 
28.03.2023.

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Matèries Se-
cretes i Reservades, en la sessió 7, tinguda el 28.03.2023, DSPC-C .
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades 
amb el conseller d’Interior sobre les despeses i els recursos 
reservats destinats a la infiltració i l’espionatge en moviments 
socials, organitzacions populars i l’esquerra independentista i sobre 
la col·laboració amb els cossos policials de l’Estat
355-00131/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Matèries Secretes i Reservades, en la sessió 7, tinguda 
el 28.03.2023, DSPC-C .

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

Compareixença d’una representació de l’entitat Stop Trata davant la 
Comissió d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre la necessitat 
d’abolir la prostitució
357-00630/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, tinguda 
el 27.03.2023, DSPC-C 587.

Compareixença d’una representació de la Comunitat de Regants 
de l’Aldea-Camarles davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre la situació dels 
agricultors de la Comunitat de Regants
357-00693/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural, tinguda el 28.03.2023, DSPC-C 588.

Compareixença d’Amelia Tiganus davant la Comissió d’Igualtat i 
Feminismes per a informar sobre la necessitat d’abolir la prostitució
357-00835/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, tinguda 
el 27.03.2023, DSPC-C 587.
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Compareixença del cap de la Comissaria General d’Informació 
i el director general de la Policia davant la Comissió de Matèries 
Secretes i Reservades per a informar sobre les despeses i 
els recursos reservats destinats a la infiltració i l’espionatge 
en moviments socials, organitzacions populars i l’esquerra 
independentista i sobre la col·laboració amb els cossos policials 
de l’Estat
357-00998/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Matèries Secretes i Reservades en la sessió 7, tinguda 
el 28.03.2023, DSPC-C .

Compareixença d’una representació de la Mancomunitat de Municipis 
per la Biomassa del Berguedà davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a explicar el projecte 
de valorització de la fusta del Berguedà
357-00999/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 22, tinguda el 28.03.2023, DSPC-C 588.

Compareixença del director de l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya davant la Comissió de Matèries Secretes i Reservades 
per a informar sobre el sistema de ciberprotecció de la Generalitat 
i dels ens que en depenen
359-00028/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ

Adoptat per la Comissió de Matèries Secretes i Reservades, en la sessió 7, tinguda 
el 28.03.2023, DSPC-C .

Compareixença de Miguel Hurtado, víctima, en qualitat de testimoni, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església
365-00011/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església en la sessió 
3, tinguda el 27.03.2023, DSPC-C 586.
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Compareixença d’Aurora Martín, víctima, en qualitat de testimoni, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església
365-00012/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església en la sessió 
3, tinguda el 27.03.2023, DSPC-C 586.

Compareixença de Manuel Barbero, representant de l’Associació 
Mans Petites, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església
365-00013/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església en la sessió 
3, tinguda el 27.03.2023, DSPC-C 586.

Compareixença d’Alexandra Membrive, presidenta de l’associació 
El Mundo de los ASI, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església
365-00014/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església en la sessió 
3, tinguda el 27.03.2023, DSPC-C 586.

Compareixença d’Alejandro Palomas, representant de la Plataforma 
Tolerància 0, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església
365-00015/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església en la sessió 
3, tinguda el 27.03.2023, DSPC-C 586.

Compareixença d’Esther Pujol, representant de la Plataforma 
Tolerància 0, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església
365-00016/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església en la sessió 
3, tinguda el 27.03.2023, DSPC-C 586.
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