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

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «La prevenció i reparació dels 
abusos escolars infantils per representants de l’Església catòlica»
360-00032/12

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 8, tinguda el 
24.01.2022, DSPC-C 183.

Informe del Síndic de Greuges titulat «Expansió, reglamentació i ús 
de les pistoles elèctriques entre les policies de Catalunya»
360-00038/12

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 8, tinguda el 
24.01.2022, DSPC-C 183.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament i l’ampliació de l’Institut 
Premià de Mar
250-00367/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25905 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 02.02.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 25905)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició en el punt 1

1. Modificar, quan sigui possible, el Pla Econòmic i Financer d’Inversions (PEF) 
en Construccions Escolars per incorporar finalitzar les obres de connexió, millora 
i ampliació promeses i planificades en el moment de la fusió dels dos edificis de 
l’Institut de Premià de Mar, curs 2011-2012, i que mai s’han portat a terme. Algu-
nes d’aquestes obres són imprescindibles per millorar la connexió, comunicació i 
els serveis dels dos edificis i per tant inajornables en nom del bon funcionament del 
centre.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació en el punt 2

2. Redactar el projecte d’ampliació quan l’obra s’inclogui a l’acord del Programa 
d’Encàrrec d’Actuacions.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació en el punt 3

3. Incloure una partida en els pressupostos corresponents per finançar el projecte.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (4)
D’addició en el punt 5

5. Estudiar l’ampliació de l’oferta educativa del centre, completant els cicles ac-
tuals i posant en marxa nous cicles de grau mig i superior si és necessari, amb el 
consens de la direcció de l’Institut i la comunitat educativa de Premià de Mar, i el 
teixit productiu de la zona, tenint en compte la demanda de places actuals i les pos-
sibilitats de construcció de noves instal·lacions.
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Proposta de resolució sobre la situació educativa a Tarragona
250-00383/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29314 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 02.02.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 29314)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació en el punt 1

1. Preveure els recursos necessaris per fer el projecte de l’edifici de l’escola de 
Ponent de Tarragona quan la previsió d’escolarització no pugui ser assumida per 
l’oferta dels centres actuals.

Proposta de resolució sobre el compliment del compromís de la 
Generalitat amb els regants de la zona d’especial protecció per a les 
aus del canal Algerri-Balaguer
250-00425/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 31121; 31412).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el restabliment de la bandera espanyola 
a les façanes dels ajuntaments
250-00426/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31227; 31411).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació de la caserna de Talarn
250-00427/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 31122; 31410).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.02.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre un nou significat d’El Born Centre de 
Cultura i Memòria
250-00428/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31228; 31409).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre un nou significat de l’espai del Fossar 
de les Moreres
250-00429/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31229; 31408).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manipulació històrica de la Guerra de 
Successió
250-00430/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31230; 31407).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.02.2022; 10:30 h.

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
la purga dels mossos d’esquadra que investigaven els casos de 
corrupció separatista
252-00015/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31231).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.02.2022; 10:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament

BAIXA

Pau Juvillà i Ballester, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

Atesa la literalitat dels acords de la Junta Electoral Central del 20 i 27 de gener 
de 2022, per imperatiu legal i per a evitar el risc d’incórrer en qualsevol mena de 
responsabilitat disciplinària, comptable o penal, i sens perjudici de la posició pro-
cessal defensada pel Parlament de Catalunya davant la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem, la secretària general ha donat instruccions perquè no es desatenguin el que 
exigeixen els acords de la Junta Electoral Central esmentats.

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

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

INCORPORACIÓ D’ESPECIALISTES EN LA MATÈRIA OBJECTE D’ESTUDI 

DE LA COMISSIÓ

El dia 20 de gener de 2022 s’ha reunit la Comissió d’Estudi sobre la Salut Men-
tal i les Addiccions i, d’acord amb l’article 63.3.d del Reglament del Parlament, hi 
han estat incorporats, en qualitat d’especialistes en la matèria objecte d’estudi de la 
Comissió, les persones següents: 

Palmira Borràs Campabadal
Directora Àrea Associativa del Consorci de Salut i Social de Catalunya

Núria Martínez Barderi
Secretària de la Junta Directiva d’Ammfeina

Victòria Monell Renart
Presidenta de l’Associació Encaix

Felisa Pérez Antón
Presidenta de la Federació Catalana de Drogodependències

Enric Arqués Martí
President del Fòrum Salut Mental i Addiccions

Mercè Estrem Cuesta
Secretaria Tècnica d’Atenció Sanitària de la Unió Catalana d’Hospitals

Albert Piquer Montón
Vicepresident de la Federació Veus
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Marta Poll i Borràs
Directora de la Federació Salut Mental Catalunya

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022
La secretària de la Comissió, Alba Vergés i Bosch; la presidenta de la Comissió, 

M. Assumpció Laïlla Jou

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural al conseller d’Empresa i Treball
330-00061/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 30737 / Coneixement: 31.01.2022

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, des del dia 31 de gener fins al dia 3 de febrer de 2022, mentre romangui fora 
de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu departament el conseller d’Empresa 
i Treball.

Ben cordialment,

Barcelona, 31 de gener de 2022
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya


