
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de supressió de les delegacions del Govern a l’exterior
202-00015/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

Proposició de llei de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
202-00016/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambien-
tal de les activitats, per la regulació de l’activitat de cuina industrial vinculada a la 
venda a distància de plats preparats
202-00017/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari
202-00018/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les mesures per a la rehabilitació del  litoral de Bada-
lona i Sant Adrià de Besòs
250-00209/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre el transport públic a Port Aventura
250-00210/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre la conservació de Cal Macià, a Vallmanya
250-00211/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre la transparència en la gestió de la candidatura als jocs 
olímpics d’hivern del 2022
250-00212/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre l’actuació d’urgència al delta de l’Ebre
250-00213/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre la seguretat viària dels autocars escolars
250-00214/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre una auditoria de la gestió de la pandèmia
250-00215/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre les agressions que pateixen els professionals de la salut
250-00216/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7
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Proposta de resolució sobre la utilització d’expressions agreujants i insults en els 
mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-00217/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-00218/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre el reforç de la lluita contra la violència de gènere en 
dones grans
250-00219/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la democràcia i la llibertat i contra la repressió del po-
ble cubà
250-00220/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució de suport a una transició pacífica a la democràcia a Cuba
250-00222/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre l’increment de personal al CUAP Sant Pere, de Reus
250-00223/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre una moratòria per a la nova catalogació dels centres 
educatius segons la complexitat
250-00224/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la  fundació Institut 
d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017
256-00052/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 9

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a l’exercici 2017
256-00055/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 11

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2020, sobre el  consorci Centre 
Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, corresponent al 2018
256-00057/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 13

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2021, sobre el control municipal de 
les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus en municipis 
de més de vint mil habitants, corresponent a l’exercici 2017
258-00005/13
Sol·licitud de presentació de l’informe 15

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la renúncia de 
Manel de la Vega Carrera a la condició de senador representant de la Generalitat 
al Senat
Comunicació 16
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les seves declaracions 
públiques pel que fa a la participació de mitjans aeris en l’extinció de l’incendi forestal 
del cap de Creus
356-00162/13
Sol·licitud 16

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 Exterior i Govern Obert al conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00032/13
Presentació: president de la Generalitat 17
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de supressió de les delegacions del Govern 
a l’exterior
202-00015/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14313; 14473).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.10.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de regulació del teletreball com a modalitat 
de prestació de serveis del personal al servei de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya
202-00016/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14314; 14474).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.10.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció 
i control ambiental de les activitats, per la regulació de l’activitat 
de cuina industrial vinculada a la venda a distància de plats 
preparats
202-00017/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14315; 14475).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.10.2021; 10:30 h.

Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari
202-00018/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14316).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.10.2021; 10:30 h.
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les mesures per a la rehabilitació 
del litoral de Badalona i Sant Adrià de Besòs
250-00209/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14317; 14342).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el transport públic a Port Aventura
250-00210/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14318; 14343).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la conservació de Cal Macià, 
a Vallmanya
250-00211/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14319; 14344).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la transparència en la gestió 
de la candidatura als jocs olímpics d’hivern del 2022
250-00212/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14320; 14345).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’actuació d’urgència al delta de l’Ebre
250-00213/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14321; 14346).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la seguretat viària dels autocars 
escolars
250-00214/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14322; 14347).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una auditoria de la gestió 
de la pandèmia
250-00215/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14323; 14348).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les agressions que pateixen 
els professionals de la salut
250-00216/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14324; 14349).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la utilització d’expressions agreujants 
i insults en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
250-00217/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14325; 14350).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-00218/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14326; 14351).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el reforç de la lluita contra la violència 
de gènere en dones grans
250-00219/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14327; 14352).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la democràcia i la llibertat i contra 
la repressió del poble cubà
250-00220/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14328; 14353).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport a una transició pacífica 
a la democràcia a Cuba
250-00222/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14329; 14354).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de personal al CUAP Sant 
Pere, de Reus
250-00223/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14330; 14355).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una moratòria per a la nova catalogació 
dels centres educatius segons la complexitat
250-00224/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14331; 14356).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre 
la fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent 
a l’exercici del 2017
256-00052/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 11030; 11878; 12029; 12252; 12272 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

10.09.2021

GRUP MIXT (REG. 11030)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Eva Parera i Escrichs, diputa-

da del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la fundació Institut d’Estudis 
Espacials de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00052/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la 

fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a l’exercici del 
2017 (tram. 256-00052/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Eva Parera i Escrichs, dipu-

tada, G Mixt

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 11878)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la fundació Institut d’Estudis Espacials de 
Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00052/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la 

fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a l’exercici del 
2017 (tram. 256-00052/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 12029)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
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al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la fun-
dació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 
(tram. 256-00052/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la 

fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a l’exercici del 
2017 (tram. 256-00052/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 12252)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la fundació 
Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 
256-00052/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la 

fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a l’exercici del 
2017 (tram. 256-00052/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 12272)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Infor-
me de fiscalització 17/2020, sobre la fundació Institut d’Estudis Espacials de Cata-
lunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00052/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la 

fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a l’exercici del 
2017 (tram. 256-00052/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent 
a l’exercici 2017
256-00055/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 11031; 11876; 12030; 12253; 12271 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

10.09.2021

GRUP MIXT (REG. 11031)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Eva Parera i Escrichs, dipu-

tada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00055/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre l’Ins-

titut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00055/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Eva Parera i Escrichs, dipu-

tada, G Mixt

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 11876)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre l’Institut de Recerca i Tecnologia Agro-
alimentàries, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00055/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre l’Ins-

titut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00055/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 12030)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre l’Insti-
tut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00055/12).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre l’Ins-

titut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00055/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 12253)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre l’Insti-
tut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00055/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre l’Ins-

titut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00055/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 12271)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Infor-
me de fiscalització 22/2020, sobre l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentà-
ries, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00055/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre la 

fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a l’exercici del 
2017 (tram. 256-00055/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2020, sobre 
el consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, 
corresponent al 2018
256-00057/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 11032; 11877; 12031; 12254; 12273 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

10.09.2021

GRUP MIXT (REG. 11032)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Eva Parera i Escrichs, dipu-

tada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2020, sobre el consorci Centre In-
ternacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, corresponent al 2018 (tram. 256-
00057/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 27/2020, sobre el 

consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, corresponent 
al 2018 (tram. 256-00057/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Eva Parera i Escrichs, dipu-

tada, G Mixt

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 11877)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 27/2020, sobre el consorci Centre Internacional de Mèto-
des Numèrics en Enginyeria, corresponent al 2018 (tram. 256-00057/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 27/2020, sobre el 

consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, corresponent 
al 2018 (tram. 256-00057/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 12031)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subse-
güent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2020, sobre el 
consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, corresponent al 
2018 (tram. 256-00057/12).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 27/2020, sobre el 

consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, corresponent 
al 2018 (tram. 256-00057/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 12254)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2020, sobre el consor-
ci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, corresponent al 2018 
(tram. 256-00057/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 27/2020, sobre el 

consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, corresponent 
al 2018 (tram. 256-00057/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 12273)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Infor-
me de fiscalització 27/2020, sobre el consorci Centre Internacional de Mètodes Nu-
mèrics en Enginyeria, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-00057/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 27/2020, sobre el 

consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, corresponent a 
l’exercici del 2018 (tram. 256-00057/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2021, sobre 
el control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària 
i de recollida de residus en municipis de més de vint mil habitants, 
corresponent a l’exercici 2017
258-00005/13

SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Presentació: GP CUP-NCG, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG (reg. 
12259).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 10.09.2021.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública 
la renúncia de Manel de la Vega Carrera a la condició de senador 
representant de la Generalitat al Senat

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data del 6 de setembre de 2021, Manel de la Vega Carrera 

ha renunciat a la condició de senador representant de la Generalitat al Senat, càrrec 
per al qual va ésser elegit pel Parlament en la sessió plenària tinguda el 13 de maig 
de 2021, d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, amb els 
articles 5 i 6 de la Llei 6/2010, del 26 de març, del procediment de designació dels 
senadors que representen la Generalitat al Senat, i amb l’article 174 del Reglament 
del Parlament.

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre les seves declaracions públiques pel que fa a la participació 
de mitjans aeris en l’extinció de l’incendi forestal del cap de Creus
356-00162/13

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 13825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.09.2021.
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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 Exterior i Govern Obert 
al conseller d’Economia i Hisenda
330-00032/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 14051 / Coneixement: 10.09.2021

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 Exterior i Govern Obert, els dies 8 
i 9 de setembre de 2021, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del des-
patx del seu Departament el conseller d’Economia i Hisenda.

Ben cordialment,

Barcelona, 6 de setembre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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