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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 la construcció d’una ciutat de la justícia 
a Sabadell
250-00343/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 18224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2021

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta 
la Proposta de resolució per a la construcció d’una Ciutat de la Justícia a Sabadell, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els jutjats de Sabadell han arribat al final de la seva vida útil. Ja l’any 2005 la 

Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demanava que do-
tessin amb més mitjans i personal els jutjats de Sabadell per solucionar el col·lapse i 
l’important càrrega de treball que hi havia en aquestes dependències, i en els darrers 
anys s’hi han sumat problemes de climatització, amb temperatures per sobre de 27 
graus, que és el màxim que permet la normativa de prevenció de riscos laborals, i 
arribant a suspendre durant dies l’activitat als jutjats per aquest motiu. La greu situa-
ció de manca d’unes condicions laborals mínimes en què es troben els funcionaris 
i la resta d’operadors jurídics dels jutjats de Sabadell faria necessària una renovació 
del sistema obsolet de refrigeració i calefacció de l’edifici, i, així i tot, hi ha mancan-
ces estructurals que aquest edifici no pot solucionar.

En aquest sentit, la Fiscalia i professionals del sector han demanat el trasllat de 
l’activitat a un nou edifici davant la falta de condicions i d’espai en l’actual seu judi-
cial. La falta de sales de vistes disponibles i els problemes en els trasllats dels detin-
guts són algunes de les deficiències que ja es consideren irresolubles.

Ateses les deficiències estructurals que els professionals denuncien des de fa 
anys, que indiquen que l’edifici actual està en una situació insostenible.

Atesa la necessitat d’actuacions per donar resposta a situacions de deteriorament 
greus a l’actual edifici, i les reiterades peticions d’un edifici o equipament nou per 
als Jutjats de Sabadell.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incloure en el Pla Director d’Equipaments Judicials la construcció d’una nova 

Ciutat Judicial a Sabadell.
2. Incorporar la construcció d’una nova Ciutat Judicial en els propers pressupos-

tos de la Generalitat.
3. Tenir redactat el projecte corresponent a la construcció de la nova Ciutat Judicial a 

Sabadell en el termini de sis mesos a partir de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.
4. Programar la seva construcció perquè entri en funcionament l’any 2023.
5. Comprometre’s, per part de la Conselleria de Justícia, a donar compte en seu 

parlamentària d’un informe sobre el desenvolupament dels treballs.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2021
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’activació de sòl industrial al Berguedà
250-00344/13

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT

Reg. 18248 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2021

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

Alba Camps i Roca, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Mò-
nica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Da-
vid Saldoni i de Tena, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per l’activació de sòl industrial al Berguedà, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El Berguedà és una comarca amb gran potencial econòmic i social. La confor-

men dues realitats econòmiques diferenciades: l’alt berguedà, amb un sector turístic 
i forestal important i el baix berguedà, amb grans possibilitats industrials, bones 
comunicacions viàries i telecomunicacions.

Tanmateix, la realitat actual marca una tendència inversa amb evidents proble-
màtiques identificades: 

– Envelliment de la població
Moltes joves de la comarca acaben configurant les seves opcions futures lluny 

del Berguedà: existeix una manca evident d’oferta formativa, una creixent proble-
màtica per trobar un habitatge digne i oportunitats laborals poc diverses i escasses.

– Pèrdua de població en molts municipis de la comarca
Afecta, principalment, a municipis amb menys població. Es produeix un èxode 

d’aquests a la capital o a municipis més poblats.
– Pèrdua gradual de serveis a les persones
– Necessitat de crear llocs de treball de qualitat: caràcter estable, no estacional, 

no precaris i bones condicions laborals.
El sector industrial és el que, a dia d’avui, estableix la possibilitat de crear llocs 

de treball més ben remunerats i dignes.
– Deslocalització industrial
La comunitat empresarial de la comarca és forta i amb un elevat sentiment de 

pertinença comarcal. Tot i així, moltes d’aquestes activitats econòmiques acaben re-
nunciant a un futur berguedà ja sigui per manca de sòl industrial adaptat a les seves 
necessitats de creixement, falta de comunicacions decents o per la voluntat de ser 
més competitius en altres indrets del territori català.

– Pèrdua de talent
Són moltes les joves que es formen en estudis superiors però al finalitzar-los es 

troben amb una realitat preocupant: Manca d’oportunitats laborals associades al seu 
projecte professional. Aquest fet acaba tornant a reproduir totes les evidències men-
cionades anteriorment.

Per primer cop hi ha un consens polític, econòmic i social comarcal en que cal 
traçar unes línies estratègiques conjuntes amb la voluntat de revertir aquestes situa-
cions i acabar potenciant les enormes possibilitats que ofereix el territori. D’aquestes 
accions estratègiques se n’estableix una de prioritària: augmentar el sòl industrial 
disponible per tal d’aturar la deslocalització industrial i, en segon terme, captar no-
ves empreses que encaixin amb la realitat econòmica comarcal (sostenible i de petit 
format). És per això que l’any 2009, conjuntament amb Incasòl, es va decidir apostar 
per un polígon de format comarcal ubicat al municipi d’Olvan. Ja són 6,5 milions 
invertits sense que aquests, a dia d’avui, hagin tingut cap tipus d’impacte ni rever-
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sió de la situació preocupant doncs no s’ha posat a la venda cap parcel·la així com 
tampoc s’han equipat amb els serveis urbanístics necessaris per fer-ho. El Govern 
actual mostra la seva voluntat en revertir aquesta situació i es compromet a posar a 
la venda 9,2 hectàrees de sòl a durant el quart trimestre del 2022, fet que comporta-
rà la inversió de 2,7 milions per tal d’adequar el sòl i proveir-lo de serveis. Aquestes 
dades corresponen a la subfase 1A del projecte elaborat.

Tenim una demanda empresarial registrada a dia d’avui superior a les 30 hec-
tàrees i, per tant, es posa de manifest la necessitat de posar a la venda un nombre 
d’hectàrees adequades a la necessitat acreditada per evitar que el teixit empresarial 
interessat busqui alternatives fora de la comarca del Berguedà.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta la necessitat d’activar el sòl industrial i tenir una oferta àmplia 

adaptada a les necessitats actuals de la comarca abans de la tardor del 2023. En 
aquest cas, representa el desenvolupament de tota la fase 1 (A, B i C).

2. Manifesta la necessitat de consensuar un pla d’acció comarcal per tal d’esta-
blir unes línies estratègiques econòmiques amb tot el teixit social, econòmic i polí-
tic comarcal.

3. Reconeix la importància estratègica a nivell de país del Berguedà com a co-
marca que pot liderar el sector forestal i agroalimentari artesanal i de proximitat en-
tre altres. El desenvolupament de sectors econòmics i del mateix Polígon Industrial 
d’Olvan aniran alineats en aquest sentit.

4. Insta al Govern a considerar aquest polígon com a sòl industrial d’interès na-
cional i estratègic (no només territorial).

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Alba Camps i Roca, diputada, GP ERC; Mòni-

ca Sales de la Cruz, portaveu; David Saldoni i de Tena, diputat, GP JxCat

Proposta de resolució sobre la modificació del projecte de l’autovia 
A-14 al pas per Alfarràs
250-00345/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 18249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2021

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

nya, Joan Carles Garcia Guillamon, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució sobre la modificació del projecte de l’A14 
al seu pas pel terme d Alfarràs, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Territori.

Exposició de motius
En el projecte de l’A-14 de l’any 2005, en el tercer tram comprès entre Almenar/  

Alfarràs i el límit amb la província d’Osca es contemplen dos accessos d’arribada a 
la localitat d’Alfarràs. El primer conegut com enllaç Alfarràs Nord, que uneix amb 
la carretera N-230. El segon enllaça amb la C-26 i la N-230 per la part sud, sent 
aquesta l’entrada principal i natural al municipi i de vital importància per la conne-
xió amb la futura variant de l’actual carretera C-26.
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Per part del consistori es van iniciar negociacions amb la generalitat per treballar 
sobre la futura variant de la carretera C-26, per establir aquell enllaç com el més 
viable i més pràctic, ja que dona accés també a l’Escola de Capacitació Agrària ubi-
cada al municipi i millorant la connexió entre vials i per l’interior de la vila.

Essent coneixedors que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na està modificant i redactant un nou projecte per a completar aquell tram de l’A-14.

Essent informats pel mateix Ministerio que aquesta modificació intenta suprimir 
l’accés Sud al municipi en el traçat del tram de l’A-14.

Atenent les necessitats de la població d’Alfarràs. La supressió d’aquest enllaç sud 
suposaria un cop molt greu per al desenvolupament econòmic de la vila. Alfarràs és 
un poble eminentment comercial que viu de l’afluència de persones d’altres pobles 
per al seu desenvolupament econòmic diari.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Que el Govern de la Generalitat insti al Ministerio a redactar el nou traçat de 

l’A-14 al seu pas per Alfarràs contemplant les dues sortides que ja contemplava el 
projecte de 2005. Alfarràs Sud i Alfarràs Nord, per tractar-se d’una necessitat vital 
per a l’activitat econòmica del territori i de manera molt especial per la vila d’Al-
farràs.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Joan Carles Garcia Guillamon, diputat,  

GP JxCat

Proposta de resolució sobre la construcció d’un equipament 
residencial i centre de dia de titularitat pública a Sabadell
250-00346/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 18250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2021

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la construcció 
a Sabadell d’un equipament residencial i centre de dia de titularitat pública, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els moments més difícils i dramàtics de la primera onada de la pandèmia de la 

COVID19 probablement es van viure dins de les residències de la gent gran: l’im-
pacte de la malaltia en persones d’edat avançada o amb diverses patologies de base, 
i la manca de personal sanitari, van ser un còctel explosiu que van deixar números 
esgarrifosos de persones que van perdre la vida, algunes en situacions que s’estan 
investigant.

Però les mancances en les residències i el dèficit de places públiques de residèn-
cia a Sabadell és una situació ja estructural i històrica. La ciutat de Sabadell, segons 
dades de l’Idescat té una població de 216.520 habitants, dels quals 33.546 tenen en-
tre 65 i 84 anys, i 6.935 més de 85 anys.

Actualment, Sabadell no disposa d’una residència per a persones grans de ca-
ràcter públic.
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Atès que les dades sobre les places residencials a Sabadell i la manca de places 
se-gueixen posant de manifest la necessitat de la construcció de, com a mínim, una 
residència de titularitat pública reclamada des de fa temps com la Residència del 
Sud, així com treballar per reduir la llista d’espera existent per accedir a una plaça 
amb finançament públic.

Atesa la necessitat de proporcionar assistència digna i de qualitat a la nostra gent 
gran.

Atès que la crisi sanitària causada per la pandèmia de la COVID19 ens interpel·la 
per millorar l’atenció sociosanitària als nostres ciutadans.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar el projecte corresponent a la construcció d’una residència geriàtrica  

i centre de dia de titularitat pública Residència del Sud, a Sabadell.
2. Incloure la construcció d’una residència i centre de dia de titularitat pública 

Residència del Sud, a Sabadell, en els propers pressupostos de la Generalitat.
3. Redactar, en el termini de sis mesos, el projecte corresponent a la construcció 

d’una residència geriàtrica i centre de dia de titularitat pública Residència del Sud, 
a Sabadell.

4. Programar la seva construcció perquè entri en funcionament l’any 2023.
5. Comprometre’s, per part de la Conselleria de Drets Socials, a donar compte en 

seu parlamentària d’un informe sobre el desenvolupament dels treballs.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Creació d’un comitè de seguiment del teletreball
395-00218/13

ACORD

Mesa del Parlament, 13.10.2021

En data del 20 de juliol de 2021 la Mesa del Parlament va acordar de prorrogar el 
programa de teletreball Covid-19, fins al 31 de desembre de 2021 o fins a l’aprovació 
d’un programa de teletreball no vinculat a la pandèmia de Covid-19.

En aquest moment és oportú crear un comitè de seguiment del teletreball, amb 
la participació de representants del Consell de Personal. A més, pot contribuir a 
formular la norma reguladora del teletreball que substituirà l’actual programa de 
teletreball.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit establert pels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del per-
sonal del Parlament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i govern in-
teriors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
1. Crear un comitè de seguiment del teletreball, format per dos membres del 

Consell de personal i pel nombre de membres en representació de l’Administració 
parlamentària que siguin necessaris en funció de l’assumpte que es tracti en cada 
moment.

2. Designar els funcionaris següents com a membres que formen part del Consell 
Personal, a proposta d’aquest: Jordi Serramià i Frederic Solé.

3. El comitè haurà de concloure els seus treballs de manera que les noves propos-
tes que es realitzin amb relació al Pla de teletreball puguin entrar en vigor a partir 
del gener de 2022.

4. Els membres de la Mesa responsables en matèria de personal es reuniran amb 
el Consell de personal.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
410-00002/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 18166 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.10.2021

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, 
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comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió: Comissió de Polítiques Digitals i Territori
Alta: Mireia Dionisio Calé
Baixa: Rosa Maria Ibarra Ollé

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-NCG

Reg. 18315 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.10.2021

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Basha Changue Cana-
lejo ha estat designada membre de la Comissió de Polítiques de Joventut.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Composició de la Comissió de la Infància
411-00002/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-NCG

Reg. 18313 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.10.2021

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Maria Dolors Sabater 
i Puig ha estat designada membre de la Comissió de la Infància.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
406-00004/13

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 18318 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.10.2021

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
49 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Maria Dolors Sabater i 
Puig ha estat proposada presidenta de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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