
TAUL A DE CONT INGUT

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 construcció de centres penitenciaris de dones amb 
capacitat suficient per a la plena aplicació de la normativa penitenciària
250-00554/13
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre penitenciari per a interns 
preventius a la Zona Franca de Barcelona
250-00555/13
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre els trastorns d’aprenentatge
250-00664/13
Retirada 9

Proposta de resolució sobre l’organització dels premis de la Fundació Princesa de 
Girona
250-00679/13
Rebuig 9

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 concòrdia i la reconciliació entre els espanyols a la 
regió de Catalunya
250-00744/13
Rectificació del text presentat 10

Proposta de resolució sobre la jubilació anticipada del personal dels cossos peni-
tenciaris
250-00747/13
Presentació: GP ECP 10

Proposta de resolució sobre la millora dels fluxos de trànsit a l’autopista AP7
250-00748/13
Presentació: GP ERC 11

Proposta de resolució sobre l’impacte de les males pràctiques del grup «G7» de 
constructores en l’economia catalana i l’Administració
250-00749/13
Presentació: GP ECP 13

Proposta de resolució sobre l’augment del nombre de patrulles diàries del Cos de 
Mossos d’Esquadra a Barcelona
250-00750/13
Presentació: GP PSC-Units 14

Proposta de resolució sobre l’estat de conservació del jaciment arqueològic de la 
Torre Roja, entre Sentmenat i Caldes de Montbui
250-00751/13
Presentació: GP VOX 15
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a l’Hospital del Vendrell
250-00753/13
Presentació: GP ECP 17

Proposta de resolució sobre el millorament de les línies R4 i R2 al Baix Penedès
250-00754/13
Presentació: GP ECP 18

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Sabadell
250-00755/13
Presentació: GP PSC-Units 19

Proposta de resolució sobre la necessitat d’ampliar amb urgència l’ABS Vall del Ges
250-00756/13
Presentació: GP PSC-Units 20

Proposta de resolució sobre la restitució de l’assistència mèdica a diversos nuclis 
urbans de la Noguera
250-00757/13
Presentació: GP PSC-Units 20

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’assistència sanitària a Castellví de 
Rosanes
250-00758/13
Presentació: GP PSC-Units 22

Proposta de resolució sobre la graduació en educació secundària obligatòria de 
l’alumnat amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
250-00759/13
Presentació: GP PSC-Units 23

Proposta de resolució sobre els accessos al Mercat de la Flor i la Planta Ornamen-
tal de Catalunya
250-00760/13
Presentació: GP PSC-Units 24

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Institut de 
Vilafant
250-00761/13
Presentació: GP Cs 25

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 10/2022, sobre l’Empresa de Promoció 
i Localització Industrial de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2019
256-00027/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 26
Termini per a proposar compareixences 26

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de 
Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-
calització relatiu a les contractacions del Servei Meteorològic de Catalunya entre 
el 2011 i el 2021
253-00010/13
Presentació: GP PSC-Units 27
Termini de presentació d’esmenes 27

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
406-00001/13
Substitució de diputats 28

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església
407-00001/13
Adscripció de diputats del GP JxCat 28
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Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Po-
lítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els 
Programes Pegasus i Candiru
407-00002/13
Designació de la presidència 29
Adscripció de diputats del GP ECP; GP VOX; GP ERC; GP PSC-Units 29

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 192/XIV, sobre la modificació de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
290-00156/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  30

Control del compliment de la Resolució 244/XIV sobre la creació d’un jutjat mixt 
d’instrucció i primera instància a Móra d’Ebre
290-00195/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  31

Control del compliment de la Resolució 245/XIV sobre la rehabilitació i la promoció 
del Poble Vell de Corbera d’Ebre
290-00196/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  34

Control del compliment de la Resolució 246/XIV sobre les obres de rehabilitació i 
consolidació del Poble Vell de Corbera d’Ebre i la revaloració d’aquest espai
290-00197/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  35

Control del compliment de la Resolució 247/XIV sobre la conservació i la senyalitza-
ció de les trinxeres de la Guerra Civil del terme municipal de Bonastre
290-00198/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  37

Control del compliment de la Resolució 248/XIV sobre la instal·lació de programaris 
de transcripció de veu als jutjats
290-00199/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  37

Control del compliment de la Resolució 271/XIV, sobre la gestió i el procés d’inter-
nalització del servei del telèfon d’emergències 112
290-00222/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  38

Control del compliment de la Resolució 272/XIV, sobre l’adquisició de vehicles per 
als agents del Cos de Mossos d’Esquadra
290-00223/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  39

Control del compliment de la Resolució 273/XIV, sobre el garantiment dels equips 
adequats per als membres de les àrees regionals de recursos operatius dels Mos-
sos d’Esquadra
290-00224/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  39

Control del compliment de la Resolució 274/XIV, sobre el garantiment dels equips 
adequats per als membres de les unitats regionals de medi ambient dels Mossos 
d’Esquadra
290-00225/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  40

Control del compliment de la Resolució 327/XIV, sobre l’assessorament, l’acompa-
nyament i la protecció de la gent gran i els col·lectius vulnerables a l’hora de fer 
gestions bancàries i administratives
290-00274/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 92/XIV, sobre les mesures per a combatre la 
pressió estètica
390-00092/13
Sol·licitud de pròrroga 42
Pròrroga del termini per a retre comptes 43

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Co-
operació amb la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert sobre el malbaratament 
de diner públic en viatges a l’estranger
354-00127/13
Rebuig de la sol·licitud 43

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller 
de Salut sobre les condicions i el pagament del contracte de subministrament de 
mascaretes signat el 2020 entre Basic Devices i l’Institut Català de la Salut
354-00132/13
Rebuig de la sol·licitud 43

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana en Pro de 
la Justícia davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la realitat dels jutjats 
de pau i llur implicació arreu del territori
356-00714/13
Acord sobre la sol·licitud 44

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·lectiu Punt 6 davant la Co-
missió de Polítiques Digitals i Territori perquè presenti la guia «Mobilitat quotidiana 
amb perspectiva de gènere»
356-00769/13
Acord sobre la sol·licitud 44

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consorci Viari de la Catalunya 
Central davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre les 
principals necessitats en matèria d’infraestructures i mobilitat de la Catalunya Central
356-00775/13
Acord sobre la sol·licitud 44

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora Veïnal del Baix 
Besòs davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la 
proposta de desenvolupament per a la zona del Baix Besòs
356-00776/13
Acord sobre la sol·licitud 44

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Torra i Pla, expresident de la Generalitat, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les condicions i el pa-
gament del contracte de subministrament de mascaretes signat el 2020 entre Basic 
Devices i l’Institut Català de la Salut
356-00778/13
Rebuig de la sol·licitud 45

Sol·licitud de compareixença d’Alba Vergés i Bosch, exconsellera de Salut, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les condicions i el pagament 
del contracte de subministrament de mascaretes signat el 2020 entre Basic Devices 
i l’Institut Català de la Salut
356-00779/13
Rebuig de la sol·licitud 45

Sol·licitud de compareixença de Gemma Craywinckel Martí, directora del Servei Ca-
talà de la Salut, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les 
condicions i el pagament del contracte de subministrament de mascaretes signat 
el 2020 entre Basic Devices i l’Institut Català de la Salut
356-00780/13
Rebuig de la sol·licitud 45
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Sol·licitud de compareixença de Roger Parellada, director de Basic Devices, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les condicions i el pagament 
del contracte de subministrament de mascaretes signat el 2020 entre Basic Devices 
i l’Institut Català de la Salut
356-00781/13
Rebuig de la sol·licitud 45

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

Compareixença de l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre la investigació dels delictes de malversa-
ció de fons públics, falsedat documental i blanqueig de capital per part del Consell 
Esportiu de l’Hospitalet
357-00616/13
Substanciació 46

Compareixença del director general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l’accident 
ferroviari de la línia Llobregat-Anoia del 16 de maig de 2022
357-00639/13
Substanciació 46

Compareixença de la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l’accident ferroviari 
de la línia Llobregat-Anoia del 16 de maig de 2022
357-00640/13
Substanciació 46

Compareixença d’Eduard Sallent, comissari de la Prefectura de Policia dels Mos-
sos d’Esquadra, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a informar 
sobra l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció i mediació del Cos de 
Mossos d’Esquadra
357-00699/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 46

Compareixença de Miquel Hueso Villacreces, intendent i cap de la Comissaria Ge-
neral de Recursos Operatius dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Model Policial per a informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, 
prevenció i mediació del Cos de Mossos d’Esquadra
357-00700/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 47

Compareixença d’Antoni Sánchez Costa, intendent i sotscap de la Comissaria Ge-
neral de Recursos Operatius dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Model Policial per a informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, 
prevenció i mediació del Cos de Mossos d’Esquadra
357-00701/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 47

Compareixença de Mònica Luis Godó, intendent i cap de la Comissaria General 
Tècnica de Planificació i Seguretat dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre l’avaluació de les tasques de 
proximitat, prevenció i mediació del Cos de Mossos d’Esquadra
357-00702/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 47

Compareixença de Josep Antoni Saumell Garcia, intendent i sotscap de la Divisió 
Tècnica de Planificació i Seguretat dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre l’avaluació de les tasques de 
proximitat, prevenció i mediació del Cos de Mossos d’Esquadra
357-00703/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 47

Compareixença de Laia Serra Perelló, advocada penalista i membre de l’Associació 
Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Model Policial per a exposar els models d’ordre públic internacionals
357-00704/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 48
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Compareixença d’Olga Arnau i Sanabra, presidenta de la Federació de Municipis de 
Catalunya, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre 
l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció i mediació del Cos de Mossos 
d’Esquadra
357-00705/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 48

Compareixença d’Ester Quintana, representant de l’associació Stop Bales de Goma, 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a exposar els models d’or-
dre públic internacionals
357-00706/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 48

Compareixença de Damià del Clot i Trias, doctor en ciències polítiques per la Univer-
sitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar 
la creació d’un mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació 
de les actuacions policials
357-00707/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 48

Compareixença de Josep Maria Noales, magistrat i representant de l’associació 
Àgora Judicial, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar la 
creació d’un mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació de 
les actuacions policials
357-00708/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 49

Compareixença d’Eva Pous i Calvet, advocada i membre d’Alerta Solidària, davant 
al Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar els protocols d’informació 
i transparència en les actuacions policials generals i concretes
357-00709/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 49

Compareixença d’Antonia Linde, doctora en criminologia per la Universitat de Lausa-
na i corresponsal espanyola del grup d’experts en estadístiques sobre la criminalitat 
European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Satistics, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar la creació d’un mecanisme públic i 
independent de control, avaluació i investigació de les actuacions policials
357-00713/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 49

Compareixença de Benny Wenda, president interí del Moviment Unit d’Alliberament 
de Papua Occidental i fundador de la Free West Papua Campaign, davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a informar sobre la situació 
de Papua i del seu exili
357-00721/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 49

Compareixença de Maite Pagazaurtundúa Ruiz, diputada del Parlament Europeu, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a informar so-
bre els resultats de la Conferència sobre el Futur d’Europa
357-00722/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 50

Compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a informar sobre el Pla 
anual de cooperació al desenvolupament per al 2022
357-00723/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 50

Compareixença d’una representació de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentra-
litzades de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre 
la situació d’aquestes entitats i llurs demandes i propostes de millora
357-00724/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 50
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença d’una representació de la Fundació Pere Mitjans davant la Comissió 
de Drets Socials per a informar sobre la situació de l’entitat i la millora de la qualitat 
de vida de les persones amb discapacitat
357-00486/13
Substanciació 50

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 del conseller d’Empresa i Treball al conseller d’Educació
330-00117/13
Presentació: president de la Generalitat 51

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària de carrera
Acord 51

Jubilació d’una funcionària de carrera
Acord 52
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2.10.25. Propostes de resolució 9 

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 construcció de centres penitenciaris 
de dones amb capacitat suficient per a la plena aplicació de la 
normativa penitenciària
250-00554/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 11, tinguda el 28.07.2022, DSPC-C 
385.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre penitenciari 
per a interns preventius a la Zona Franca de Barcelona
250-00555/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 11, tinguda el 28.07.2022, DSPC-C 
385.

Proposta de resolució sobre els trastorns d’aprenentatge
250-00664/13

RETIRADA

Retirada pel GP ECP (reg. 69379).
Coneixement: Mesa del Parlament, 26.07.2022.

Proposta de resolució sobre l’organització dels premis de la 
Fundació Princesa de Girona
250-00679/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 23, tinguda el 
28.07.2022, DSPC-C 384.
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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 concòrdia i la reconciliació entre els 
espanyols a la regió de Catalunya
250-00744/13

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 70128 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, co-
munican a la Mesa del Parlamento que han advertido el error siguiente en la pro-
posta de resolució (tram. 250-00744/13), presentada el 11 de julio de 2022 y con 
número de registro 68291.

Donde dice: 
«Segundo. Iniciará inmediatamente las acciones pertinentes para derogar toda la 

normativa divisiva en materia de la así llamada memoria histórica, comenzando por 
la Ley 13/2007, del 31 de octubre, del Memorial Democrático.»

Ha de decir: 
«Segundo. Considerará iniciar inmediatamente las acciones pertinentes derogar 

toda la normativa divisiva en materia de la así llamada memoria histórica, comen-
zando por la Ley 13/2007, del 31 de octubre, del Memorial Democrático.»

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la jubilació anticipada del personal dels 
cossos penitenciaris
250-00747/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 69383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2022

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

tari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la jubilació antici-
pada del personal dels cossos penitenciaris, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Davant l’acord del 2 de desembre de 2021 entre el Departament de Justícia i les 

organitzacions sindicals del Grup de treball penitenciari depenent de la Mesa Secto-
rial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic, sobre la jubilació anticipa-
da, aprovat en la sessió de Govern a 29 de març de 2022 en el qual recull autoritzar 
els departaments de Justícia, de la Presidència i d’Economia i Hisenda a adoptar les 
mesures oportunes per a l’aplicació del contingut del següent acord: 
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«L’article 168 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la 
Generalitat la competència executiva de la legislació de l’Estat en matèria peniten-
ciària, que inclou en tot cas: 

a) La capacitat per a dictar disposicions que adaptin la normativa penitenciària a 
la realitat social de Catalunya.

b) La totalitat de la gestió de l’activitat penitenciària a Catalunya, especialment 
la direcció, l’organització, el règim, el funcionament, la planificació i la inspecció de 
les institucions penitenciàries de qualsevol tipus situades a Catalunya.

c) La planificació, la construcció i la reforma del establiments penitenciaris si-
tuats a Catalunya.

d) L’administració i la gestió patrimonial dels immobles i dels equipaments ads-
crits a l’Administració penitenciària catalana i de tots el mitjans materials que li 
siguin assignats.

e) La planificació i l’organització del treball remunerat de la població reclusa, i 
també l’execució de les mesures alternatives a la presó i de les activitats de reinserció.

La Resolució TRI/3706/2006, de 3 de novembre, per la qual es disposa la ins-
cripció i la publicació de l’Acord del Grup de treball de l’àmbit penitenciari depen-
dent de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal d‘Administració i Tècnic de 
la Generalitat de Catalunya, en relació amb les condicions de treball del personal 
penitenciari (codi de conveni 790135), preveia al punt 10.2 que escau promoure el 
règim de jubilació anticipada adient a la funció penitenciària.

El Pla estratègic d’execució penal d’adults: la rehabilitació com a missió 2019, 
va preveure iniciar les actuacions amb les administracions competents per possi-
bilitar la jubilació voluntària anticipada d’una part del col lectiu d’execució penal, 
vinculada a reduir la segona activitat, estudiar els costos i beneficis que tindria per 
a l’Administració penitenciària la jubilació anticipada del personal dels cossos peni-
tenciaris per saber si aquest col lectiu és idoni i amb les característiques necessàries 
per poder-se acollir a aquest tipus de jubilació i valorar econòmicament els costos 
d’una jubilació anticipada voluntària del personal dels cossos penitenciaris de la Ge-
neralitat de Catalunya.»

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer les gestions necessàries amb el Govern de l’estat per reconèixer de forma 

efectiva la jubilació anticipada del personal dels cossos penitenciaris de Catalunya.
2. Elaborar un pla estratègic per a fer front a la cobertura de les places necessà-

ries.
3. Incorporar als pressupostos de 2023 els recursos necessaris per fer-ho possible.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Jordi Jordan Farnós, diputat, GP ECP

Proposta de resolució sobre la millora dels fluxos de trànsit 
a l’autopista AP7
250-00748/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 69435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2022

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

José Rodríguez Fernández, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica- 
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na, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució per a millorar els fluxes de trànsit en l’AP7, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’aixecament dels peatges de l’AP7 han provocat un increments del voltant del 

40% del trànsit de turismes i de vehicles pesants amb l’excepció al tram d’AP7 cen-
tral (El Papiol-Mollet).

El aplicar mesures clàssiques d’increments de carrils i vials, en trams que ja 
compten amb 3 carrils per sentit, no té el retorn esperat i sí, un cost d’inversió molt 
alt. Més carrils poden reduir la congestió a curt termini, però provoca trànsit induït 
que en molt poc temps torna a congestionar la via, amb l’efecte negatiu de més mo-
bilitat en transport privat ineficient Això incrementa el problema de contaminació, 
d’emissions i de saturació posterior de les vies secundàries i entrades i sortides ur-
banes que hi connecten. Al mateix temps implicaria un increment de la despesa de 
manteniment (el cost de manteniment d’una via d’alta capacitat és d’uns 80.000€ per 
kilòmetre), que acaba repercutint en inversions futures. A més una obra d’aquesta 
magnitud generaria mentre es realitza un impacte greu en el trànsit durant un perío-
de també molt llarg, obligant a talls i a reducció de carrils de circulació.

La solució de la mobilitat quotidiana ha d’estar associada a solucions de trans-
port públic i no a mesures que incrementin el transport privat a motor, i especial-
ment a millorar el transport ferroviari de persones i mercaderies.

Les mesures que el Servei Català de Trànsit ha aplicat en l’AP7 s’han demostrat 
eficaces per a afrontar els darrers episodis de confluència de trànsit intens.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya 
1. Aposta per afrontar els problemes de congestió de l’AP7 entre el Vendrell i la 

Jonquera, on ja existeixen 3 carrils per sentit, mecanismes de gestió del trànsit abans 
de realitzar qualsevol gran obra d’ampliació de carrils. Aquestes grans obres provo-
quen talls i més problemes de congestió durant la duració d’aquestes i més carrils 
en aquest tram provocaria l’efecte de trànsit induït que porta a tornar a tenir la via 
saturada de nou en poc temps.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2. Instal·lar sistemes de velocitat variable a l’AP7 centre (entre Santa Perpètua i 

el Papiol) a l’AP7 Nord entre Sant Celoni i la Roca del Vallès, i a la C33 entre Parets 
i el Nus de la Trinitat.

3. Aplicar mesures de carril addicional temporal i segur a l’AP7 entre Parets i 
Sant Celoni, i també a l’AP7 Sud a partir del Vendrell i de Vilafranca per gestionar 
els trànsits temporals de mobilitat de cap de setmana i dies de vacances.

4. Implementar un sistema de grues en diferents punts estratègics de l’AP7 (àrees 
de servei o en platges de peatges), per a retirar vehicles accidentats amb celeritat.

5. Limitació de la circulació de camions per la dreta i a 80 km/h en diversos 
trams de l’AP7 durant els dies d’especial confluència de trànsit.

6. Pla de controls intensius de velocitat i de transport de mercaderies per part de 
Mossos d’Esquadra, amb campanya de controls per saturació a l’AP7.

7. Crear mecanismes d’informació de l’estat de congestió de la via i de possibles 
alternatives de trànsit; amb l’objectiu de facilitar processos de decisió dels usuaris 
de l’AP7 que optimitzin la capacitat ja existent.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu; José Rodríguez Fernández, diputat, GP ERC
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Proposta de resolució sobre l’impacte de les males pràctiques del 
grup «G7» de constructores en l’economia catalana i l’Administració
250-00749/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 69479 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’impacte 
del grup denominat «G7» en l’economia catalana i l’Administració de la Generali-
tat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multat 

amb 204 milions sis de les constructores més grans per pactar contractes públics 
durant 25 anys.

La CNMC el 5 de juliol del 2022 ha dictat una resolució que sanciona a les cons-
tructores: Acciona Construcción, SA; Dragados, SA; FCC Construcción, SA; Lan-
tania, SA; Obrascón Huarte Lain, SA i Sacyr Construcción, SA.

Segons aquesta resolució aquestes empreses havien concertat durant 25 anys, en-
tre 1992 i 2017, milers de licitacions públiques destinades a l’edificació i obra civil 
d’infraestructures, com ara hospitals, carreteres o aeroports. Mitjançant la creació 
d’un grup de cooperació anomenat «G7» aquestes empreses acordaven els concursos 
en què compartirien –entre totes o en un subgrup– una part o la totalitat dels tre-
balls que compondrien les ofertes tècniques de les licitacions. Les empreses també 
intercanviaven informació comercial sensible (diferent de la necessària per compar-
tir els treballs), com la intenció de concórrer o no a licitacions, o la de formar UTEs 
(Unió Temporal d’Empreses) i els membres que les integrarien per assegurar-se les 
adjudicacions.

Segons la CNMC aquestes empreses alteraven la competència gairebé en la mei-
tat de les licitacions de més de 10 milions d’euros i sostreien si més no en el 40% de 
casos les opcions de l’Administració d’escollir entre projectes diferents en tots els 
elements puntuables.

Aquesta practica té implicacions negatives per l’administració ja que quant es 
comparteixen les ofertes es redueix la pressió competitiva i les empreses deixen de 
tenir un incentiu per millorar la qualitat en elements que admeten diversitat de plan-
tejaments tant pel que fa a la solució aportada com pel que fa al nivell de detall o 
qualitat amb què aquesta es presenta.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Sol·licitar un informe jurídic de la resolució Obra civil S/0021/20 de la CNMC, 

identificant si aquestes empreses condemnades han participat en processos públics 
de contractació amb alguna Administració catalana i, si és el cas, determinar si 
s’han pogut sofrir danys per la infracció de la competència i el possible abast de la 
indemnització exigible, així com analitzar la viabilitat i els requisits de l’acció judi-
cial de rescabalament per danys i perjudicis.

2. Garantir que aquestes empreses sancionades que hagin pogut generar algun 
mal per a l’Administració catalana quedin excloses de qualsevol mena de contracta-
ció pública, establint per a això els canvis pertinents en els plecs de les condicions 
de les contractacions públiques.
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3. Establir un control exhaustiu per a impedir que empreses sancionades per 
«big rigging» puguin beneficiar-se de contractes públics en licitacions posteriors, si 
abans no han compensat íntegrament els danys causats.

4. Establir una política de tolerància zero cap als càrtels, apartant de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, tant en organismes de caràcter públics com 
privats, a aquelles persones que actuïn o hagin actuat com a «facilitadores» amb 
empreses que hagin contravingut el dret de la competència, en perjudici de l’admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

5. Crear un registre públic d’empreses que, segons resolucions fermes d’autoritats 
de la competència o sentencies judicials, hagin format part de càrtels en els quals 
l’Administració catalana s’hagi vist damnificada, amb la finalitat de conèixer i iden-
tificar els sectors de major afectació, i posant en guàrdia a altres administracions 
públiques.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

Proposta de resolució sobre l’augment del nombre de patrulles 
diàries del Cos de Mossos d’Esquadra a Barcelona
250-00750/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 69507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Judit Al-

calá González, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat, Mario García Gómez, 
diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució sobre l’augment de patrulles diàries del Cos de Mossos d’Esquadra a 
la ciutat de Barcelona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons dades del Departament d’Interior, a desembre de 2021, el Cos de Mossos 

d’Esquadra comptava amb 17.889 agents. La Regió Policial Metropolitana Barcelo-
na està formada per 10 Àrees Bàsiques Policials: ABP Ciutat Vella, ABP Eixample, 
ABP Sants-Montjuïc, ABP Les Corts, ABP Sarrià-Sant Gervasi, ABP Gràcia, ABP 
Horta Guinardó, ABP Nou Barris, ABP Sant Andreu i ABP Sant Martí.

L’anàlisi de la base de dades obertes del Departament d’Interior en el període 
2016-2020 reflecteixen que totes les Àrees Bàsiques Policials de Barcelona pateixen 
una disminució de la mitjana de patrulles diàries als districtes de la ciutat, especial-
ment en els mesos d’estiu.

Val a dir que, de manera paral·lela, la inseguretat apareix en dades del baròmetre 
municipal de la ciutat de Barcelona, doblant el segon problema de la ciutat, com a 
problema principal dels i les ciutadanes.

Si bé l’arribada de la normalitat post-pandèmia i de la recuperació de l’activitat 
turística a la ciutat de Barcelona fa preveure un ús intensiu de l’espai públic i d’aglo-
meració de població especialment en el centre de la ciutat, els efectes de la desigual-
tat econòmica determinen també que aquest ús es faci encara més intensiu en els 
barris de la ciutat.

Cal dir que, la manca de recursos econòmics determina també les possibilitats 
d’acció de molts i moltes ciutadanes durant el seu període estival i a l’hora de po-
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der gaudir de vacances fora de la ciutat. Més terç dels barcelonins i barcelonines no 
sortiran de la nostra ciutat durant aquest estiu en la seva gran majoria per motius 
econòmics.

Aquest fet fa que durant els mesos d’estiu, en els barris més humils de Barcelona, 
amb llars poc habilitades per fer front a les elevades temperatures, la vida als carrers 
i places tingui un elevat increment d’ús en determinades franges horàries.

Aquest fet lligat a la disminució de patrulles diàries en el període analitzat ex-
horta directament al Govern de la Generalitat, qui és qui té les competències, a ac-
tuar de manera immediata i previsora, especialment tenint en compte que durant 
l’any 2022 s’han produït un total de 54.206 trucades al 112 relacionades amb segu-
retat i 29.723 amb civisme. Aquests dos motius suposen el 53.4% de totes les truca-
des que ha rebut el 112 durant aquest any, dada que es manté i, fins i tot, augmenta 
any rere any.

En definitiva, el Govern de la Generalitat no destina els efectius suficients de 
mossos d’esquadra a la ciutat de Barcelona segons les pròpies dades del Departa-
ment d’Interior, i aquest fet té conseqüències directes en la realitat de la ciutat en 
matèria de la percepció d’inseguretat dels veïns i veïnes de la ciutat. Per tant, cal 
tenir una visió preventiva i una planificació acurada de l’actuació dels mossos d’es-
quadra que permeti treballar la realitat diària de la ciutat des de la vessant de la 
proximitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a abordar les man-

cances d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra que pateix la ciutat de manera sos-
tinguda durant anys, especialment durant els mesos d’estiu, i a acordar un augment 
de patrulles diàries del Cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, Oscar Aparicio Pedrosa, Mario García Gómez, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’estat de conservació del jaciment 
arqueològic de la Torre Roja, entre Sentmenat i Caldes de Montbui
250-00751/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 69831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución sobre el lamentable estado de conser-
vación del yacimiento arqueológico de la Torre Roja, en los términos municipales 
de Sentmenat y Caldes de Montbui, para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El contacto directo, in situ, con el patrimonio cultural inmueble, mueble o in-

material, con la cultura en general, contribuye a consolidar el bienestar material y 
espiritual de las personas. En España tenemos el privilegio de contar con un extra-
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ordinario acervo de patrimonio cultural, configurado gracias a nuestra rica y multi-
forme diversidad regional.

Además, el conocimiento del patrimonio cultural se erige en una herramien-
ta fundamental para entender nuestra historia y, por lo tanto, en el elemento más 
eminentemente cohesionador que conforma y salvaguarda nuestra identidad, edifi-
cada sobre el sustrato ibérico, romano y la civilización cristiana que dio pie a nues-
tra esencia española, catalana y universal.

Así pues, es seña de identidad del Grupo Parlamentario de Vox en Cataluña fo-
mentar y apoyar iniciativas encaminadas a la preservación de todos los bienes del 
patrimonio cultural con valor histórico objetivo y consolidado. De esta manera se 
protege el derecho y la necesidad de toda persona de buscar por sí misma la reali-
dad, la verdad de los hechos acontecidos en el pasado gracias a la contemplación y 
el análisis de las fuentes documentales que configuran nuestro patrimonio cultural, 
sin injerencias de la Generalitat ni del Estado, máxime ante la tendencia reciente 
de clase política gobernante de intentar manipular el pasado histórico para reforzar 
y legitimar su poder, imponiendo una visión dogmática y obligatoria de los hechos 
históricos y culturales.

Así mismo, también es necesario el fomento de nuestro patrimonio cultural des-
de una perspectiva socioeconómica, puesto que la cultura genera inversiones que 
revierten en beneficios para otros muchos sectores de la sociedad en general.

Así pues, creemos conveniente traer a colación el lamentable estado de abandono 
en el que se encuentra el yacimiento arqueológico ibérico, romano y medieval de la 
Torre Roja, ubicado en un excepcional enclave natural, en los lindes de los términos 
municipales de Sentmenat y Caldes de Montbui, en el Vallès Occidental, concreta-
mente en la vertiente sudoeste del Pic del Vent, entre el Salt de Corró y el Gorg d’en 
Pèlags. Configuran el yacimiento un conjunto ibérico e iberorromano de viviendas, 
hornos, talleres cerámicos y forjas, ubicado entre los siglos V y I a.C., junto con una 
necrópolis medieval de los siglos VIII-X, cuya protección legal se rige por el Pla 
d’ordenació urbanística municipal.

Por otro lado, en el mismo enclave se erige la torre de vigilancia medieval, la 
Torre Roja, catalogada como BCIN. Se trata de una estructura de planta circular, 
compuesta por un muro exterior y otro interior, de la cual se conserva la parte infe-
rior hasta una altura de 1́ 70 metros. Actualmente, está en ruinas y si no se toman 
las medidas oportunas para su mantenimiento, restauración y protección corremos 
el riesgo de perder un monumento significativo del pasado medieval de Cataluña 
inserto en los dominios de los influyentes –política, cultural y económicamente ha-
blando– senescales del Condado de Barcelona: la familia Montcada.

A finales del año 2020 el Museu Thermalia y l’Oficina de Turisme de Caldes 
de Montbui han renovado once plafones informativos del yacimiento para dar a 
conocer a las personas que lo visiten los diversos elementos arquitectónicos que lo 
han configurado. No obstante, reducir la conservación, mantenimiento y explotación 
cultural del yacimiento arqueológico de Torre Roja a una mínima actuación de ins-
talación de rótulos explicativos es sinónimo de desidia, de falta de interés.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Encomendar a la Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueo-

lògic i Paleontològic, de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat, un plan de actuación inmediato para eliminar los 
abrojos y malas hierbas que inundan y deterioran el espacio arqueológico de la torre 
de vigilancia de Torre Roja, en los términos municipales de Sentmenat y Caldes de 
Montbui.



BOPC 373
1 d’agost de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 17 

2. Instar a la Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i 
Paleontològic, de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat del Departament de Cultura de la Generalitat a la elabora-
ción de un estudio que aborde la reconstrucción de la torre de vigilancia medieval, 
para preservar las ruinas actuales y convertir el monumento en un centro de inter-
pretación histórico y cultural.

3. Requerir a la Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic 
i Paleontològic, de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat del Departament de Cultura de la Generalitat que apremie 
al gobierno municipal de Caldes de Montbui la realización de obras de limpieza de 
abrojos y malas hierbas que deterioran los fundamentos de las viviendas, muro de 
protección y necrópolis, así como a la instalación de sistemas de protección a lo lar-
go de todo el perímetro, como vallas o plafones, que eviten el paso al interior de las 
estructuras del asentamiento a los visitantes.

4. Instar a la Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i 
Paleontològic, de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat del Departament de Cultura de la Generalitat a que apre-
mie a los gobiernos municipales de Sentmenat y Caldes de Montbui a elaborar con-
juntamente un plan de promoción turística, aprovechando la riqueza patrimonial de 
época ibérica, romana, visigótica, medieval y moderna de la zona.

Palacio del Parlamento, 20 de julio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a 
l’Hospital del Vendrell
250-00753/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 69840 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari 

d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la millora de l’acces-
sibilitat a l’Hospital del Vendrell, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Federació Xarxa Vendrellenca ha manifestat la necessitat de trobar solucions 

tècniques que millorin la connectivitat per carretera de l’hospital de Vendrell que 
permeti tenir una mobilitat segura tant pels usuaris com pels serveis emergència.

Actualment l’accés a l’hospital es molt complex, des de Tarragona es fa a través 
de la N340 agafant una sortida cap enrere per poder arribar a la rotonda principal 
que distribueix el trànsit cap el Vendrell i tornar a sortir d’aquesta rotonda i accedir 
a una altre rotonda, des de Barcelona s’ha de passar de llarg l’hospital per sortir per 
la rotonda de distribució de la C51, C31 i el Vendrell, per sortir cap a una altra ro-
tonda que dona accés a l’hospital.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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1.a Que el departament de territori faci un estudi tècnic econòmic, amb partida 
pressupostària als pressupostos generals de la Generalitat, per millorar els accessos 
per carretera a l’hospital comarcal del Vendrell.

1.b Dotar de partida pressupostària en els pròxims pressupostos generals de la 
Generalitat per 2023 a la millora dels accessos per carretera a l’hospital comarcal 
del Vendrell.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP

Proposta de resolució sobre el millorament de les línies R4 i R2 al 
Baix Penedès
250-00754/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 69841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari 

d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la millora de la línia 
R4 i R2 del Baix Penedès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Po-
lítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Baix Penedès és una comarca amb importants problemes i dèficits de mobi-

litat quotidiana.
Considerem, molt important trobar solucions estructurals que millorin el trans-

port públic per tenir una mobilitat sostenible i segura pel Baix Penedès i entenem 
que una de les eines de futur en aquest àmbit, passa per un sistema de transport pú-
blic eficient i efectiu que redueixi la contaminació i que doti a la ciutadania de segu-
retat i autonomia en aquesta matèria.

Dintre de les necessitat de millora de connectivitat a traves del transport públic i 
en compliment dels objectius del Pacte Nacional per la Mobilitat Segura i Sostenible 
(PNMSS) 2021-2030 que impulsa la Generalitat i al qual esta adherida la Federació 
Xarxa Vendrellenca, recolzada per l’associació de veïns del Puig i el Pèlag, entenem 
que es necessària la millora de les freqüències actuals de la R4 i R2.

Per una banda l’augment de les freqüències de la línia R4 de Rodalies que uneix 
el Baix Penedès amb Manresa per Vilafranca, donat que ara a partir de les 8:00 hi 
ha només un tren cada hora tant d’anada com de tornada; i per altre es necessari 
millorar la connectivitat amb Martorell, que és l’estació d’enllaç amb línia R8 que 
connecta amb la Universitat Autònoma i amb el cinturó industrial de Barcelona, al 
qual va a treballar molta gent de la comarca. Aquesta aposta per la millora de la R4 
suposa una finestra d’oportunitats per a la gent del Baix Penedès.

Actualment hi ha un desequilibri de temps entre l’arribada dels R4 i la sortida 
dels R8, que suposa quasi una hora d’espera a l’estació de Martorell.

En relació amb la línia R2 es insuficient per cobrir les necessitats dels usuaris per 
la línia de costa, que tenen un tren cada 30 minuts i la connectivitat es insuficient.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Que s’augmentin els serveis de la RT2 entre Salou Port Aventura fins a l’Arboç.
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2. Que s’allarguin els serveis de la RT2 fins a l’estació de Vilafranca del Penedès 
interconnectar les sortides del RT2 amb els R4 a Vilafranca.

3. Que el servei de la RT2 doni cobertura al Baix Penedès en els temps que no hi 
hagi servei directe amb la línia R4 que surt de Sant Vicenç de Calders.

4. Que la R17 faci parades a les estacions entre Sant Vicenç de Calders i Vila-
nova.

5. Que s’estudiïn solucions per millorar la connectivitat entre les arribades dels 
R8 a l’estació de Martorell i les sortides de la R4 direcció Sant Vincenç de Calders.

6. Es faci una nova entrada d’accés a l’estació del Vendrell a la banda del Barri 
Puig Pelag.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Sabadell
250-00755/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 69959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Pol Gibert 

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Sabadell, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Parc de bombers de Sabadell presta servei a una població d’aproximadament 

330.000 persones i, per fer-ho, compta amb un total de 48 bombers, repartits en sis 
torns de vuit efectius cadascun.

Segons dades del Departament d’Interior, l’any 2021 el parc de Sabadell va efec-
tuar un total de 2.059 serveis, xifra que el converteix en un dels parcs amb més càr-
rega de feina de Catalunya, situant la seva activitat molt per damunt de la registrada 
a altres parcs com, per exemple, el de Terrassa. De fet, en el context català, el parc 
de Sabadell es troba, pel que fa al nombre de serveis, just al darrere del de l’Hospita-
let del Llobregat, que el 2021 va fer un centenar de serveis per damunt del de Saba-
dell. Aquestes xifres no són conjunturals, sinó que l’anàlisi acurada de les mateixes 
permet concloure que la tendència dels darrers anys s’ha consolidat, degut, entre al-
tres factors, a que cada vegada cal fer front a un nombre més incendis, emergències 
i salvaments. Aquesta constatació va portar al govern municipal a plantejar, en el 
marc de la Junta de Seguretat Local, l’increment de la dotació de recursos humans.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incrementar, en un termini no su-

perior als 3 mesos a partir de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, el nombre 
d’efectius destinats al parc de bombers de Sabadell, per tal de poder fer front amb 
garanties a l’elevat nombre de serveis que es presten.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Pol Gibert Hor-

cas, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la necessitat d’ampliar amb urgència 
l’ABS Vall del Ges
250-00756/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 69960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2022

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

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la necessitat 
d’ampliar amb urgència l’Àrea Bàsica de Salut de la Vall del Ges, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’equipament sanitari de la Vall del Ges, al marge dels consultoris locals de 

Borgonyà, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló, dona servei a uns 18.900 
habitants. Des de la seva posta en funcionament fins ara, la població que atén ha 
augmentat amb més de 2.200 persones.

A finals de l’any 2010 es va plantejar al Departament de Salut l’ampliació de l’es-
mentat equipament donat l’increment de població que havia d’atendre i les previsi-
ons de creixement com a mínim a uns 10 anys vista.

Al 2018 s’arriba a un acord per la seva ampliació i es confirma la previsió d’inici 
de l’actuació per l’any 2020. Encara no s’ha produït aquesta ampliació tot i la urgent 
necessitat d’ampliació de l’Àrea Bàsica de Salut de la Vall del Ges com a referent dels 
tres municipis de la Vall i com a Centre d’Atenció Primària de la població de Torelló

A banda del creixement de la població atesa (des de la posta en funcionament fins 
a l’actualitat ha crescut en més d’un 13%) cal afegir-hi que cada vegada hi ha més ser-
veis que s’estan fent des de l’atenció primària, per tant cal més espai i més funcional.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Incloure en la redacció dels propers Pressupostos de la Generalitat una partida 

destinada al projecte d’ampliació de l’Àrea Bàsica de Salut de la Vall del Ges
2. Iniciar les obres d’ampliació de l’Àrea Bàsica de Salut de la Vall del Ges al 

període 2023-2024

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovi-

ra, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la restitució de l’assistència mèdica a 
diversos nuclis urbans de la Noguera
250-00757/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 69967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2022

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

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
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Units per Avançar, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, Judit Alcalá González, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alistes i Units per Avançar, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, Mario García Gómez, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la restitu-
ció de l’assistència mèdica a localitats de la Noguera, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els veïns dels nuclis urbans d’Alberola, Gerb i el Monestir de les Avellanes a Os 

de Balaguer; de Tartareu, Santa Linya i Vilanova de la Sal a Les Avellanes; d’Agu-
lló, Corsà, Fontdepou, Els Massos de Millà, Millà, La Règola, Sant Josep de Font-
depou i Vilamajor a Àger; i Castelló de Farfanya, tots de la comarca de la Noguera, 
han vist reduïda l’atenció mèdica de la què disposaven des de 2017.

Aquests nuclis disposaven de tres metges: a Àger, a Os de Balaguer/Les Avella-
nes i a Castelló de Farfanya. En jubilar-se el metge d’Os de Balaguer/ Les Avellanes, 
van quedar només dos metges, un per Os de Balaguer/Castelló de Farfanya i l’altre 
per Àger/ Les Avellanes.

Tots els nuclis abans citats han perdut atenció mèdica: 
– Àger, Castelló de Farfanya i Os de Balaguer han passat de 5 dies a 4 dies a la 

setmana.
– Santa Linya, Tartareu i Vilanova de la Sal han passat de 2 dies a la setmana a cap.
– La resta de petits nuclis no tenien dia concret de visita, el metge anava segons 

les necessitats.
Així, amb la jubilació del metge de referència, amb qui disposaven d’una aten-

ció mèdica de dos cops per setmana al propi nucli urbà, la freqüència de visites 
d’aquests pobles s’ha ampliat fins a tres o quatre setmanes; donat que l’assistència es 
dóna només a Os de Balaguer, Les Avellanes, Àger i Castelló de Farfanya.

Amb la reducció dels dies de visita, la població ha de desplaçar-se als municipis 
principals per rebre atenció mèdica, tot tenint en compte que el 60% de la població 
d’aquestes localitats té més de 65 anys i, molts d’ells, no tenen mitjà de transport per 
arribar-hi o algú que els hi pugui acompanyar.

El 2018 els veïns i veïnes de les localitats varen impulsar una recollida de signa-
tures per recuperar els serveis però fins al moment segueixen sense la restitució del 
servei d’assistència sanitària de dos cops per setmana.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Restituir el servei mèdic i obrir el consultori als nuclis urbans de Tartareu, 

Santa Linya i Vilanova de la Sal i tenir els 2 dies d’assistència, com tenien abans del 
2017, en un termini màxim de 3 mesos.

2. Recuperar el metge o metgessa i restituir amb els dies que tenien, tornant a la 
mateixa freqüència que disposaven abans del 2017 en un termini màxim de 3 mesos 
als pobles agregats Alberola, Gerb i el Monestir de les Avellanes a Os de Balaguer; 
de Tartareu, Santa Linya i Vilanova de la Sal a Les Avellanes; d’Agulló, Corsà, 
Fontdepou, Els Massos de Millà, Millà, La Règola, Sant Josep de Fontdepou i Vila-
major a Àger; i Castelló de Farfanya.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Mo-

list, Judit Alcalá González, Sílvia Romero Galera, Mario García Gómez, diputats, 
GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el garantiment de l’assistència sanitària 
a Castellví de Rosanes
250-00758/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 69980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2022

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

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’assistència sanitària a Castellví de Rosanes, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des del dia 20 de juliol la localitat de Castellví de Rosanes no disposa de ser-

vei d’atenció primària, després que el seu ajuntament el 19 de juny rebés un correu 
electrònic del Departament de Salut informant del tancament del consultori fins el 
2 de setembre.

Aquesta situació està comportant que els veïns i les veïnes d’aquest municipi del 
nord de la comarca del Baix Llobregat s’hagin de desplaçar necessàriament fora de 
Castellví per accedir als serveis mèdics, d’infermeria i analítiques durant les setma-
nes centrals de l’estiu.

Aquesta decisió presa pel Departament de Salut perjudica especialment la gent 
gran, les persones amb problemes de mobilitat o que no tenen vehicle privat i aque-
lles amb patologies cròniques que necessiten seguiment.

Els veïns i les veïnes que necessitin d’atenció sanitària durant els mesos que esti-
gui tancat el consultori de Castellví de Rosanes, hauran de desplaçar-se als Centres 
d’Atenció Primària de Gelida, Masquefa o Sant Esteve Sesrovires en horari diürn 
els dies feiners, i per a urgències i nits, els serveis del Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària (CUAP) de Sant Andreu de la Barca i l’Hospital de Martorell.

Les deficiències que presenta el Baix Llobregat en matèria d’infraestructures i la 
seva orografia fa que les connexions entre municipis siguin o molt deficitàries o in-
existents. Per tant, els desplaçaments dels veïns i les veïnes per arribar a un centre o 
servei assignat pel Servei Català de la Salut es converteixen en difícil i sovint penosos.

Des de l’ajuntament de Castellví de Rosanes s’ha expressat reiteradament als res-
ponsables sanitaris el malestar per la poca freqüència dels serveis al consultori, que 
encara no han recuperat els tres dies d’obertura que hi havia abans de l’inici de la 
pandèmia. El municipi de Castellví de Rosanes, amb una població de 1826 persones 
l’any 2017, comptava amb el consultori mèdic local que obre els dilluns, dimecres i 
divendres de 8h a 14h. Aquest fet dificulta en gran mesura la conciliació laboral amb 
les necessitats de salut dels ciutadans i de les ciutadanes del municipi.

Després de més de 4 anys, i amb una població actual de 1996 habitants, el Go-
vern de la Generalitat no ha ampliat l’horari d’atenció del consultori de Castellví de 
Rosanes ni tampoc ha ofert atenció pediàtrica com el Parlament de Catalunya apro-
và a la Proposta de Resolució 565/XII, de 13 de desembre de 2018.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Donar compliment a la Resolució 565/XII del Parlament de Catalunya, sobre 

l’atenció sanitària a Castellví de Rosanes: 
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a) Ampliar l’horari d’atenció primària del consultori de Castellví de Rosanes 
(Baix Llobregat) obrint-lo dues tardes la setmana per a facilitar la conciliació entre 
la vida laboral i les necessitats sanitàries dels ciutadans.

b) Dotar el consultori de Castellví de Rosanes d’un servei de pediatria.
2. Garantir l’atenció sanitària de proximitat Castellví de Rosanes durant els me-

sos d’estiu sobretot pel que fa al seguiment de la cronicitat i l’atenció a les persones 
més vulnerables 

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Rocio Garcia Pérez, 

diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la graduació en educació secundària 
obligatòria de l’alumnat amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament
250-00759/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 69981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2022

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 estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
graduació d’ESO de l’alumnat amb DID (Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolu-
pament), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El marc normatiu que regula l’educació inclusiva i les obligacions i deures de les 

administracions públiques a fer-la efectiva és ampli i consolidat: la Convenció sobre 
els Drets de l’Infant; la Convenció sobre els Drets de les persones amb discapacitat; 
la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 
3/2020, de 29 de desembre (LOMLOE); la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació 
a Catalunya (LEC); o el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a 
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

El caràcter inclusiu del sistema educatiu no remet només a les condicions d’ac-
cés a l’oferta educativa i a l’escolarització de tot l’alumnat amb necessitats de suport 
educatiu, sinó també a les condicions de promoció i d’assoliment dels ensenyaments 
que aquest alumnat cursa. Malauradament, tot i aquest marc regulador, continuen 
existint pràctiques que qüestionen aquesta inclusió educativa i que generen situa-
cions de discriminació manifesta cap a l’alumnat amb discapacitat intel·lectual.

A dia d’avui ens trobem amb què l’alumnat amb discapacitat intel·lectual que ha 
cursat l’ESO amb adaptacions curriculars i amb un pla de suport individualitzat no 
rep cap titulació oficial tot i haver completat el cicle i superat totes les assignatu-
res. La configuració del sistema educatiu és perversa en aquest àmbit perquè tenir 
acreditada l’ESO resta punts a l’hora d’accedir als PFI o els IFE quan, al marge 
d’aquests programes formatius específics, les persones amb discapacitat intel·lectual 
tenen poques alternatives per accedir a ensenyaments post-obligatoris (els CFGM no 
estan adaptats al col·lectiu). Ens trobem, doncs, davant d’un gran problema de con-
tinuïtat formativa de l’alumnat amb necessitats educatives especials amb graduació 
a l’ESO a l’hora d’accedir als ensenyaments post-obligatoris.
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La problemàtica de la no obtenció del títol de l’ESO s’estén també al reconei-
xement del nivell de català. L’alumnat amb discapacitat intel·lectual que ha cursat 
l’ESO i no ha obtingut la titulació corresponent, no té reconeguda cap titulació de 
nivell de català malgrat haver cursat la seva escolaritat obligatòria a Catalunya i ha-
ver superat les assignatures de català. Però, a més a més, si aquest alumnat vol acre-
ditar el seu nivell de català presentant-se a les proves oficials es troba que aquestes 
no contemplen en absolut les seves dificultats. Davant un procés d’oposicions, la 
majoria d’aquest alumnat ha de fer l’examen de prova de català, normalment el B2, 
a diferència de la resta d’alumnat que té la titulació d’ESO. Aquest fet suposa, per 
tant, un greuge comparatiu en processos d’oposicions obertes a tothom.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dictar les instruccions correspo-

nents per tal de garantir la graduació en ESO de l’alumnat amb discapacitat in-
tel·lectual, amb o sense adaptació curricular, tant si ha cursat aquests ensenyaments 
en centres ordinaris o centres d’educació especial, en base als criteris d’avaluació 
establerts en el pla de suport individualitzat, d’acord amb el progrés educatiu seguit 
per l’alumnat i, conseqüentment, reconèixer la seva titulació del nivell de català cor-
responent a aquesta etapa formativa.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre els accessos al Mercat de la Flor i la 
Planta Ornamental de Catalunya
250-00760/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 70001 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, diputada, Elena Díaz Torrevejano, diputada del Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els accessos al 
Mercat de la flor i la planta ornamental de Catalunya, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els canvis a la mobilitat del Maresme, provocats arrel de l’alliberament dels 

peatges que hi havia a la C-32 en el seu recorregut per la comarca al finalitzar la 
seva concessió de el passat setembre de 2021, han obert una finestra d’oportunitat 
per a la pacificació de la N-II, que sempre ha estat molt saturada com a via alterna-
tiva al peatge.

En aquest sentit, pocs mesos abans de l’alliberament dels peatges el Departament 
de Polítiques Digitals i Territori va engegar unes reunions de treball amb els munici-
pis de la comarca i el Consell Comarcal del Maresme per començar a estudiar el nou 
escenari de mobilitat que sorgiria d’aquesta nova situació. Malauradament, aquestes 
reunions van arribar tard, ja que amb una major previsió i antelació es podria ha-
ver disposat d’una proposta definitiva i un calendari d’execució a curt i mig termini 
abans de la finalització de la concessió privada de la C-32.
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Fruit d’aquestes reunions es va concretar la necessitat de pacificar la N-II així 
com la creació de nous accessos i millorar els ja existents a la C-32 per així poder 
disposar d’una millor connectivitat amb els municipis. Aquests replantejament dels 
accessos de la C-32 son indispensables per garantir la mobilitat de les persones de la 
comarca, així com la dels vehicles que traslladen materials, productes i mercaderies, 
amb origen o destí les zones productores i industrials de la comarca. Un d’aquests 
exemples és el Mercat de flor i planta ornamental de Catalunya, ubicat al municipi 
de Vilassar de Mar.

Actualment, el projecte constrictiu de pacificació de la N-II es troba en redacció, 
i segons el contracte de serveis adjudicat el 16 de maig d’aquest any, aquest s’ha fi-
nalitzar i entregar a l’administració en sis mesos. En canvi, el projecte constructiu 
d’arranjament d’accessos de la C-32 està licitat però no adjudicat. A més, encara s’ha 
de redactar i aprovar l’estudi informatiu: en el millor dels casos, una diferència d’un 
any i mig en l’inici de les obres a la N-II respecte la C-32.

El projecte de pacificació de la N-II és imprescindible per la comarca, però con-
siderem que cal ser conscients de l’impacte negatiu de les obres previstes al seu pri-
mer tram per al sector econòmic de la zona, com és el Mercat de la flor i la planta 
ornamental de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a accelerar la creació dels nous ac-

cessos i la millora dels ja existents a la C-32, especialment aquells que haurien de 
facilitar la comunicació de les zones industrials que transcorren paral·leles a la N-II i 
que en una primera fase veuran la seva mobilitat restringida per les seves obres de 
pacificació.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Rosa Maria Ibarra 

Ollé, Elena Díaz Torrevejano, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats 
de l’Institut de Vilafant
250-00761/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 70024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu 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 eliminar els mòduls prefabricats de l’Institut de Vila-
fant, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
La comunitat educativa, i els veïns, de Vilafant fa més d’una dècada que rei-vin-

diquen una evidència, la necessitat de dignificar les instal·lacions de l’Institut de Vi-
lafant, i que els alumnes deixin d’estudiar en mòduls prefabricats. Es fa evident que 
les instal·lacions no garanteixen un mínim de confort per els alumnes i professors, 
és un espai petit on els alumnes se senten amuntegats.

Actualment, a l’Institut, estudien 530 alumnes en 12 mòduls prefabricats que 
s’han anat deteriorant de manera evident al llarg del temps, hem de tenir present que 
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els 3 primers mòduls són del 2008, quan eren només 63 alumnes. Aquesta situació 
limita l’espai dels actuals cicles formatius i no permet la necessària ampliació de 
l’oferta formativa, element bàsic per millorar l’ocupabilitat del jovent del territori.

Ja han estat diverses les promeses de construcció d’un edifici, la darrera va ser 2020, 
amb la seva inclusió al Pla Econòmic i Financer d’Inversions (PEF) en construccions es-
colars del Departament d’Educació 2020-2026, però que encara no s’ha fet una realitat.

No és moment de més promeses, és imprescindible que les administracions des-
encallin la construcció de l’edifici de l’Institut de Vilafant, i comencin les obres com 
més aviat possible, i que el Govern de la Generalitat ens demostri que aposta real-
ment per una educació de qualitat amb fets no sols amb paraules.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a
1. Considerar prioritària l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Institut de Vi-

lafant, per garantir la qualitat de l’educació dels alumnes.
2. Destinar els recursos necessaris per a la redacció del projecte de construc-

ció d’un nou edifici per a l’Institut de Vilafant que cobreixi les necessitats actuals 
i s’adeqüi a la previsió de necessitats futures de places educatives atesa l’expansió 
demogràfica del municipi.

3. Incloure una partida en els propers pressupostos de la Generalitat per a l’adju-
dicació i la construcció del nou edifici de l’Institut de Vilafant.

4. Comunicar aquest acord a l’equip directiu i l’AFA de l’Institut de Vilafant, així 
com a l’Ajuntament de Vilafant.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

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 10/2022, sobre 
l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, 
corresponent a l’exercici del 2019
256-00027/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 69496 / Admissió a tràmit i tramesa a la CSC: Mesa del Parlament, 26.07.2022

L’Informe de fiscalització 10/2022, sobre l’Empresa de Promoció i Localització 
Industrial de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2019 pot ésser consultat a l’Ar-
xiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (de l’1.09.2022 al 14.09.2022).
Finiment del termini: 15.09.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2022.
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3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització relatiu a les contractacions del Servei 
Meteorològic de Catalunya entre el 2011 i el 2021
253-00010/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 69833 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 26.07.2022

Procediment: l’establert als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament
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 190.1 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Exposició de motius
L’article 99.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic 

estableix que no es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la 
quantia i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudi-
cació que corresponguin.

El dia 14 de Juliol de 2022, es va presentar a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes l’informe 7/2022 del Servei Meteorològic de Catalunya. En aquest infor-
me, al punt 12 de l’apartat 3.1. es posa de manifest que en deu dels vint-i-cinc con-
tractes menors revisats es van detectar determinades incidències relacionades amb 
la contractació que constitueixen un fraccionament indegut dels contractes.

Aquesta recurrència posa en dubte els procediments de contractació del Servei 
Meteorològic de Catalunya i, per comprovar que no es tracta d’una pràctica recur-
rent per part d’aquesta entitat, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta a la Sindicatura de Comptes a realitzar un 

informe específic i complert sobre la contractació realitzada per el Servei Meteoro-
lògic de Catalunya entre els anys 2011 i 2021.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.09.2022 al 09.09.2022).
Finiment del termini: 12.09.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2022.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i 
Estructural
406-00001/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 69381 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.07.2022

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 48.1 del Reglament del Parlament, co-
munica que la diputada Judit Guàrdia i Torrents ha estat designada membre de la 
Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural, en substitució del 
diputat Francesc Ten i Costa.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia 
a l’Església
407-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT

Reg. 69972 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.07.2022

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 67 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que el diputat David Saldoni i de Tena ha estat designat membre de la Comissió 
d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de 
Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per 
part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru
407-00002/13

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 69994 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.07.2022

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

na, d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Meritxell Serret i Aleu ha estat proposada Presidenta de la Mesa de 
la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, Activistes, 
Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Programes Pe-
gasus i Candiru.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP; GP VOX; GP ERC; GP PSC-UNITS

Reg. 69968; 69975; 69993; 70000 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.07.2022

Reg. 69968

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

amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que el dipu-
tat Lucas Silvano Ferro Solé ha estat designat membre i portaveu de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i 
llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Reg. 69975

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

de acuerdo con lo que establece el artículo 67 del Reglamento del Parlamento, co-
munica que el diputado Sergio Macián de Greef ha sido designado miembro y por-
tavoz de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, 
Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Pro-
grames Pegasus i Candiru.

Palacio del Parlamento, 21 de julio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Reg. 69993

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

d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que 
el diputat Josep Maria Jové i Lladó i la diputada Meritxell Serret i Aleu han estat de-
signats membres de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants 

Fascicle segon
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Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb 
els Programes Pegasus i Candiru.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Reg. 70000

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 67 del Reglament del Parlament, co-
munica que el diputat Oscar Aparicio Pedrosa ha estat designat membre de la Co-
missió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, Activistes, Pe-
riodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus 
i Candiru.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 192/XIV, sobre la modificació 
de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
290-00156/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70092 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 192/XIV, sobre 
la modificació de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català 
(tram. 290-00156/13), us informo del següent:

El Departament de Cultura té la voluntat de redactar una nova Llei de Patrimo-
ni Cultural aquesta legislatura, tal com està establert al Pla de Govern. El procés 
de redacció de la llei està en la primera fase de debat intern sobre el contingut. En 
aquesta nova llei es preveurà recollir consideracions paisatgístiques, de memòria 
emocional i d’ús social i saludable dels conjunts arqueològics que s’han de pro-
tegir.

Barcelona, 20 de juliol de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura
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Control del compliment de la Resolució 244/XIV sobre la creació d’un 
jutjat mixt d’instrucció i primera instància a Móra d’Ebre
290-00195/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70010 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 244/XIV sobre la 
creació d’un jutjat mixt d’instrucció i primera instància a Móra d’Ebre (tram. 290-
00195/13), us informo del següent:

Les demarcacions dels partits judicials s’estableixen per llei estatal, d’acord amb 
el procediment previst a l’article 35 de la Llei Orgànica del poder judicial (LOPJ), 
que estableix que les comunitats autònomes han de presentar les propostes de partits 
judicials i el Ministeri de Justícia les ha d’incloure en la disposició normativa corres-
ponent, que haurà de ser informada pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) 
i ser aprovada pel Govern de l’Estat i, finalment, es tramitarà com a llei, davant les 
Corts Generals de l’Estat.

Les demarcacions dels partits judicials actuals es van fixar a la Llei 38/1988, de 
28 de desembre de demarcació i planta judicial. Malgrat que aquesta Llei preveu 
que es revisi cada cinc anys, des de la seva aprovació no s’ha dut a terme cap revisió; 
atenent que per fer una renovació caldria que prèviament s’hagués aprovat la nova 
demarcació judicial mitjançant una llei de les Corts Generals.

La Llei 28/1988 defineix els paràmetres del model general bàsic de partit judi-
cial: una circumscripció general de configuració circular, d’un mínim desitjable de 
50.000 habitants i d’una superfície mitjana de 700 a 1.000 quilòmetres quadrats, 
amb un radi d’uns 15 quilòmetres. La xifra dels habitants ve donada pel fet que el 
número ideal d’habitants en proporció a cada jutjat es situa en 25.000. S’estima con-
venient que els partits judicials, en la mesura del possible, estiguin dotats d’un mí-
nim de dos jutjats de 1a instància i instrucció, amb la finalitat de facilitar les subs-
titucions, la divisió del treball i permetre un aprofitament dels serveis racional des 
del punt de vista econòmic i amb una organització de l’oficina judicial òptima per a 
la comoditat dels professionals i de la ciutadania. Amb tot, la mateixa llei estableix 
que aquests paràmetres generals s’han de modular en funció de la litigiositat, les 
comunicacions, les característiques orogràfiques i comarcals i les peculiaritats de la 
població de cada zona.

La comarca de la Ribera d’Ebre, amb capital a Móra d’Ebre, abasta una super-
fície de 824,6 km2 i està formada per 14 municipis i abasta una població total de 
21.870 habitants. Aquesta comarca no compta amb un partit judicial propi; una part 
dels seus municipis s’integren al partit judicial de Gandesa i, l’altra, al de Falset.

En el quadre següent es pot veure com el territori d’aquesta comarca s’integra en 
ambdós partits judicials.
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Ambdós partits judicials són de dimensió petita, compten amb volums de pobla-
ció reduïts i amb un sol jutjat de 1a instància i instrucció, això els fa excepcionals en 
el model general i bàsic de partit judicial que planteja la Llei de demarcació i planta 
judicial, si bé es justifiquen per garantir el principi de proximitat de la Justícia a tot 
el territori.

En aquest sentit, la superfície de les comarques que integren actualment els par-
tits judicials de Gandesa i Falset, i el corresponent volum de població, no justifica-
rien crear un nou partit judicial en aquest àmbit territorial.

D’altra banda, la distància mitjana dels municipis de Ribera d’Ebre a les capitals 
dels partits judicials als quals estan inscrits és molt assequible en ambdós casos.

Des del vessant de la litigiositat, cal tenir present que tant el Jutjat de 1a instàn-
cia i instrucció de Gandesa com el de Falset es troben dins del mòdul de càrrega 
òptima de treball que estableix el CGPJ i, en aquest sentit, la creació d’un nou jutjat 
a la comarca de la Ribera d’Ebre mantindria tots tres jutjats molt per sota dels mò-
duls que fixa aquest organisme, amb una dispersió excessiva de mitjans personals 
i materials, contrària al principi de racionalitat i economia pels quals s’ha de regir 
qualsevol organització eficaç.

Tenint present tot l’exposat, i afegint-hi el fet que la Ribera d’Ebre no és l’única 
comarca que no compta amb partit judicial propi, cal concloure que resultaria invia-
ble poder aprovar un nou partit judicial per a aquest àmbit territorial.

El Departament de Justícia ha estat sempre sensible a les necessitats d’aquesta 
comarca, en l’àmbit de l’Administració de justícia i ha anat adoptant les mesures per 
optimitzar els serveis judicials als ciutadans, que relacionem tot seguit:

– Ha dotat els jutjats de pau i agrupacions de jutjats de pau dels mitjans necessa-
ris per al desenvolupament de les seves funcions.

– Va aprovar el 10 d’octubre de 2007 l’Agrupació de secretaries de jutjats de pau 
de Móra d’Ebre, que abasta els jutjats de pau de Mora d’Ebre, Benissanet i Miravet, 
amb una plantilla de funcionaris al servei de l’Administració de justícia formada per 
un gestor processal i administratiu, secretari de jutjat de pau i un funcionari del cos 
d’auxili judicial.

– Recentment, els habitants d’aquesta comarca s’han vist beneficiats amb la im-
plantació del model d’oficina judicial als partits judicials de Gandesa i Falset. (nova 
organització dels recursos humans i materials, més lideratge, la introducció de me-
todologies de treball i l’optimització de processos, d’una banda, i de l’altra, l’apro-
vació de les relacions de llocs de treball dels funcionaris d’aquestes oficines amb 
l’increment d’un funcionari del cos de tramitació processal i d’una administrativa a 
Gandesa i del nomenament d’un funcionari de reforç de caràcter temporal).

– S’han implantat, en aquests dos partits judicials, els nous mòduls informàtics 
d’e-justícia.cat i l’expedient judicial electrònic, en l’àmbit civil.

Barcelona, 22 de juliol de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia
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Control del compliment de la Resolució 245/XIV sobre la rehabilitació 
i la promoció del Poble Vell de Corbera d’Ebre
290-00196/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70011 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 245/XIV sobre la 
rehabilitació i la promoció del Poble Vell de Corbera d’Ebre (tram. 290-00196/13), 
us informo del següent:

Mitjançant Acord del Govern, de 21 de juliol de 2020, es va encarregar a Infra-
estructures.cat, com a mitjà propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del 
seu sector públic, la gestió de l’execució, per compte del Consorci Memorial dels 
Espais de la Batalla de l’Ebre (Comebe), i en els termes que resulten d’aquest Acord, 
de l’actuació de consolidació i rehabilitació del Poble Vell de Corbera d’Ebre, per un 
import total de 252.598,88 €.

L’encàrrec de gestió de l’actuació encarregada incloïa també l’encàrrec corres-
ponent dels treballs facultatius necessaris per dur a terme la gestió correcta i, con-
cretament:

– La gestió del procés de licitació i d’adjudicació dels contractes de redacció del 
projecte i altres treballs, d’execució de les obres, i dels serveis necessaris per donar 
compliment a l’encàrrec.

– La formalització dels contractes amb els adjudicataris i la gestió del seguiment 
i supervisió integral de la seva execució.

El 24 de febrer de 2021, Infraestructures.cat va adjudicar el Contracte de serveis 
per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la poste-
rior direcció facultativa de les obres de consolidació i rehabilitació del Poble Vell de 
Corbera d’Ebre. Clau: CMB-20250, amb un pressupost de licitació de 50.575,00 €,  
sense IVA, i 61.195,75 € IVA inclòs (21,00%), amb una durada de 4 mesos, a Feu 
i Godoy arquitectes, SLP, per un import de 41.170,00 €, sense IVA, i 49.815,70 € 
IVA inclòs.

El contracte es va formalitzar el 17 de març de 2021.
Mitjançant l’Acord del Govern de 13 d’abril de 2021, es aprovar la modificació 

de l’import de les obres de consolidació i rehabilitació del Poble Vell de Corbera 
d’Ebre, per a adequar-lo al nou model de funcionament i de gestió d’encàrrecs pre-
vist al Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el seu sector 
públic i Infraestructures.cat com a mitjà propi personificat, de data 26 d’octubre de 
2020, així com a l’import de les assistències tècniques necessàries per donar com-
pliment a l’encàrrec d’aquesta actuació i a l’import de les corresponents tarifes a 
percebre per Infraestructures.cat i també la modificació de la distribució interanual 
de les inversions, com a conseqüència de la reprogramació de l’actuació, sense que 
es modifiqui l’import total de l’actuació previst a l’Acord aprovat pel Govern el 21 
de juliol de 2020.

El 25 d’abril de 2022, es va tancar el Projecte integral per a dur a terme les obres 
de consolidació i rehabilitació del Poble Vell de Corbera d’Ebre. Les actuacions se 
centraran a consolidar estructures, i la recuperació i restauració dels paviments de 
terra, de pedra original i elements singulars.

L’empresa Feu i Godoy arquitectes, SLP, va sol·licitar la llicència d’obres a l’Ajun-
tament de Corbera d’Ebre el dia 17 de maig del 2022.

D’acord amb el que estableix l’article 34 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català, qualsevol intervenció que es pretengui realitzar en un 
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monument històric, un jardí històric, una zona arqueològica o una zona paleonto-
lògica d’interès nacional ha d’ésser autoritzada pel Departament de Cultura, en el 
termini que sigui establert per reglament, prèviament a la concessió de la llicència 
municipal.

Per tant, actualment, s’està esperant a que l’Ajuntament de Corbera d’Ebre sol-
liciti l’informe preceptiu a la Comissió Territorial de Cultura i emeti la llicència 
d’obres per a poder iniciar el procés de licitació.

Està previst que aquesta primera fase de les obres de consolidació i rehabilitació 
del Poble Vell de Corbera d’Ebre es pugui iniciar durant el quart trimestre de l’any 
2022.

Durant els mesos de juliol i agost de 2021, es van dur a terme els treballs de des-
brossament del Poble Vell de Corbera d’Ebre, per part de l’empresa Yassin Ochen, 
d’acord amb la Resolució del Comebe 48/21, de 27 de juliol de 2021, d’adjudicació 
de la contractació del servei de realització de treballs de jardineria al Poble Vell de 
Corbera d’Ebre.

Finalment, el Comebe portarà a terme actuacions de senyalització –d’acord amb 
allò establert al Conveni de col·laboració entre el Consorci Memorial dels Espais de 
la Batalla de l’Ebre, l’Ajuntament de Corbera d’Ebre i l’Associació Poble Vell per a 
la realització d’obres de consolidació del Poble Vell de Corbera d’Ebre–, en paral·lel 
a l’execució de les obres previstes, per bé que això podria suposar la modificació de 
la ubicació, necessitat o suport d’alguna senyalització existent.

Barcelona, 22 de juliol de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 246/XIV sobre les obres 
de rehabilitació i consolidació del Poble Vell de Corbera d’Ebre i la 
revaloració d’aquest espai
290-00197/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70012 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 246/XIV sobre les 
obres de rehabilitació i consolidació del Poble Vell de Corbera d’Ebre i la revalora-
ció d’aquest espai (tram. 290-00197/13), us informo del següent:

Mitjançant Acord del Govern, de 21 de juliol de 2020, es va encarregar a Infra-
estructures.cat, com a mitjà propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del 
seu sector públic, la gestió de l’execució, per compte del Consorci Memorial dels 
Espais de la Batalla de l’Ebre (Comebe), i en els termes que resulten d’aquest Acord, 
de l’actuació de consolidació i rehabilitació del Poble Vell de Corbera d’Ebre, per un 
import total de 252.598,88 €.

L’encàrrec de gestió de l’actuació encarregada incloïa també l’encàrrec corres-
ponent dels treballs facultatius necessaris per dur a terme la gestió correcta i, con-
cretament:

– La gestió del procés de licitació i d’adjudicació dels contractes de redacció del 
projecte i altres treballs, d’execució de les obres, i dels serveis necessaris per donar 
compliment a l’encàrrec.

– La formalització dels contractes amb els adjudicataris i la gestió del seguiment 
i supervisió integral de la seva execució.
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El 24 de febrer de 2021, Infraestructures.cat va adjudicar el Contracte de serveis 
per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la poste-
rior direcció facultativa de les obres de consolidació i rehabilitació del Poble Vell de 
Corbera d’Ebre. Clau: CMB-20250, amb un pressupost de licitació de 50.575,00 €,  
sense IVA, i 61.195,75 € IVA inclòs (21,00%), amb una durada de 4 mesos, a Feu 
i Godoy arquitectes, SLP, per un import de 41.170,00 €, sense IVA, i 49.815,70 € 
IVA inclòs.

El contracte es va formalitzar el 17 de març de 2021.
Mitjançant l’Acord del Govern de 13 d’abril de 2021, es aprovar la modificació 

de l’import de les obres de consolidació i rehabilitació del Poble Vell de Corbera 
d’Ebre, per a adequar-lo al nou model de funcionament i de gestió d’encàrrecs pre-
vist al Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el seu sector 
públic i Infraestructures.cat com a mitjà propi personificat, de data 26 d’octubre de 
2020, així com a l’import de les assistències tècniques necessàries per donar com-
pliment a l’encàrrec d’aquesta actuació i a l’import de les corresponents tarifes a 
percebre per Infraestructures.cat i també la modificació de la distribució interanual 
de les inversions, com a conseqüència de la reprogramació de l’actuació, sense que 
es modifiqui l’import total de l’actuació previst a l’Acord aprovat pel Govern el 21 
de juliol de 2020.

El 25 d’abril de 2022, es va tancar el Projecte integral per a dur a terme les obres 
de consolidació i rehabilitació del Poble Vell de Corbera d’Ebre. Les actuacions se 
centraran a consolidar estructures, i la recuperació i restauració dels paviments de 
terra, de pedra original i elements singulars.

L’empresa Feu i Godoy arquitectes, SLP, va sol·licitar la llicència d’obres a l’Ajun-
tament de Corbera d’Ebre el dia 17 de maig del 2022.

D’acord amb el que estableix l’article 34 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català, qualsevol intervenció que es pretengui realitzar en un 
monument històric, un jardí històric, una zona arqueològica o una zona paleonto-
lògica d’interès nacional ha d’ésser autoritzada pel Departament de Cultura, en el 
termini que sigui establert per reglament, prèviament a la concessió de la llicència 
municipal.

Per tant, actualment, s’està esperant a que l’Ajuntament de Corbera d’Ebre sol-
liciti l’informe preceptiu a la Comissió Territorial de Cultura i emeti la llicència 
d’obres per a poder iniciar el procés de licitació.

Està previst que aquesta primera fase de les obres de consolidació i rehabilitació 
del Poble Vell de Corbera d’Ebre es pugui iniciar durant el quart trimestre de l’any 
2022.

Pel que fa la posada en valor del Poble Vell de Corbera d’Ebre, la Direcció Gene-
ral de Memòria Democràtica del Departament de Justícia, el Comebe i el Memorial 
Democràtic, mitjançant la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de la Genera-
litat de Catalunya, impulsen, fan difusió i porten a terme actuacions per a posar en 
valor el Poble Vell de Corbera d’Ebre com un dels espais de memòria més significa-
tius i rellevants de la batalla de l’Ebre i de la Guerra Civil. A més de fomentar l’ús 
de l’espai per a la realització d’activitats culturals, el Govern de la Generalitat, amb 
la inversió prevista per a la consolidació i la rehabilitació del Poble Vell de Corbera 
d’Ebre, ja manifesta la voluntat de difondre, potenciar i posar en valor la importàn-
cia arquitectònica, cultural i històrica del Poble Vell de Corbera d’Ebre.

Barcelona, 22 de juliol de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia
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Control del compliment de la Resolució 247/XIV sobre la conservació 
i la senyalització de les trinxeres de la Guerra Civil del terme 
municipal de Bonastre
290-00198/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70013 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 247/XIV sobre la 
conservació i la senyalització de les trinxeres de la Guerra Civil del terme municipal 
de Bonastre (tram. 290-00198/13), us informo del següent:

El Memorial Democràtic, mitjançant la Xarxa d’Espais de Memòria Democrà-
tica de la Generalitat de Catalunya, es va posar en contacte amb l’Ajuntament de 
Bonastre per a facilitar-los el model per a la sol·licitud d’adhesió a la Xarxa i també 
els va informar i fer arribar el Manual tècnic de senyalització que s’empra per a la 
senyalització dels Espais de Memòria. El Memorial Democràtic, alhora, es va posar 
a disposició d’aquest Ajuntament per a qualsevol dubte que els pugui sorgir sobre 
el procés d’adhesió i va manifestar l’avinença d’organitzar una visita presencial a la 
població, tal i com havia sol·licitat l’Alcaldia.

Barcelona, 22 de juliol de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 248/XIV sobre la instal·lació 
de programaris de transcripció de veu als jutjats
290-00199/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70014 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 248/XIV sobre la 
instal·lació de programaris de transcripció de veu als jutjats (tram. 290-00199/13), 
us informo del següent:

En el marc de les actuacions per a la modernització de l’Administració de Jus-
tícia, el Departament de Justícia està implementant el nou sistema per a l’enregis-
trament dels judicis i actes judicials. El desplegament del nou sistema s’ha iniciat 
aquest mes de juny i s’estendrà fins el 30 de novembre d’enguany.

L’abast del projecte comprèn la renovació de 448 sales de vistes, 209 sales multi 
ús, 5 sales de menors, 118 panells informatius, 9 sales d’autòpsies, i també, la reno-
vació dels sistemes de senyal institucional i sales de premsa operatius a l’Auditori de 
la Ciutat de la Justícia i les audiències provincials de Catalunya.

Totes les sales de vistes i sales multi ús dels jutjats catalans disposaran també del 
sistema de videoconferència integrada amb el sistema de gravació, a més de dispo-
sar de 119 equipaments de videoconferència mòbils.

Addicionalment, totes les sales de vistes disposen també de llicència del sistema 
CiscoWebex que permet la vídeo-connexió amb tercers que no disposin de sistema 
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de videoconferència tradicional però sí, en canvi, dispositius amb càmera i micròfon 
(mòbils, tauletes, ordinadors portàtils, etc.).

Per bé que l’article 230.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial determina que 
les actuacions orals i vistes gravades i documentades en suport digital no podran 
transcriure’s, atenent els casos en què la Llei sí que ho permeti expressament, el 
Departament ja està treballant en la contractació mitjançant els Fons Europeus del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), d’una solució específica integrada 
en el mateix sistema de gravació, que permetrà la textualització de les declaracions 
orals que es facin, en principi, a l’àmbit penal (jutjats d’instrucció, seccions de les 
audiències provincials, jutjats de menors, de violència domèstica i la fiscalia).

Aquest sistema s’implantarà de manera progressiva, un cop s’hagin superat les 
fases de licitació i adjudicació corresponents.

A més d’aquestes millores, el Departament de Justícia ja ha implementat per a 
tots els ususaris que presten serveis a l’Administració de justícia, el programari Of-
fice 365 que ofereix, entre d’altres, dues funcionalitats que també ajudaran a la tasca 
diària dels jutjats. Per una banda, es disposa de la funcionalitat TRANSCRIU per fer 
transcripcions d’arxius d’àudio existents o d’una gravació que es faci en el moment, i 
la funcionalitat de reconeixement de veu DICTA, que permet el dictat i la seva trans-
cripció a text, de qualsevol declaració.

Barcelona, 22 de juliol de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 271/XIV, sobre la gestió i el 
procés d’internalització del servei del telèfon d’emergències 112
290-00222/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70033 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 271/XIV, sobre la 
gestió i el procés d’internalització del servei del telèfon d’emergències 112 (número 
de tramitació 290-00222/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), els treballs per a l’elaboració de l’avaluació del model 
de gestió del 112 per a la internalització del sistema es van iniciar dins del termini 
que estableix la disposició addicional quinzena de la Llei 2/2021, del 29 de desem-
bre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Pel que fa a l’apartat b), un cop finalitzat el contracte d’emergència per garantir 
el servei, la licitació actual del servei d’atenció de trucades 112 va iniciar el servei el 
passat 1 d’abril de 2022 i està condicionat al compliment del que estableix la dispo-
sició addicional quinzena de la Llei 2/2021 abans esmentada.

Quant a l’apartat c), en el moment en què es determini una eventual internalitza-
ció del servei, es duran a terme les negociacions que corresponguin amb els repre-
sentants dels treballadors per determinar el marc legal aplicable i establir el conveni 
col·lectiu que reguli les condicions de treball de manera adequada a les particulari-
tats del servei.

En relació amb l’apartat d), en els plecs del contracte actual del servei ja es va 
introduir l’obligació de posar a disposició dels treballadors un servei de suport psi-
cosocial, així com millores econòmiques, alhora que les condicions establertes a la 
licitació han permès millorar més llurs condicions salarials.
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Finalment, pel que fa a l’apartat e), els plecs de la licitació del contracte actual 
continuen establint mecanismes de control del dimensionament del personal, la qual 
cosa ha permès garantir un nombre mínim mitjà de gestors a les sales de manera 
permanent; també continuen establint els mecanismes a través dels quals es reforça 
el dimensionament de personal a les sales operatives quan es preveuen episodis de 
risc i altres situacions d’increment de volum de trucades, tant planificades com no.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 272/XIV, sobre l’adquisició de 
vehicles per als agents del Cos de Mossos d’Esquadra
290-00223/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70034 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 272/XIV, sobre 
l’adquisició de vehicles per als agents del Cos de Mossos d’Esquadra (número de 
tramitació 290-00223/13), us informo del següent:

Durant l’any 2022 no hi ha previsió d’adquirir cap vehicle. En el mes de juliol 
d’enguany s’ha aprovat un Acord de Govern que habilita el Departament d’Interi-
or a contractar el subministrament, mitjançant arrendament, de 484 vehicles desti-
nats a la renovació del parc mòbil del Cos de Mossos d’Esquadra per un import de 
30.880.264,80 €. La previsió d’arribada d’aquests vehicles és el segon trimestre de 
l’any 2023 i part d’aquests es posaran a disposició de les unitats de trànsit del Cos 
de Mossos d’Esquadra.

Així mateix, està prevista per a l’any 2023 una nova licitació d’aproximadament 
750 vehicles, que també inclourà motocicletes. La previsió de lliurament és per a 
finals de l’any 2023.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 273/XIV, sobre el garantiment 
dels equips adequats per als membres de les àrees regionals de 
recursos operatius dels Mossos d’Esquadra
290-00224/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70035 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 273/XIV, sobre el 
garantiment dels equips adequats per als membres de les àrees regionals de recursos 
operatius dels Mossos d’Esquadra (número de tramitació 290-00224/13), us informo 
del següent:
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Per a l’exercici de les seves funcions, els efectius de l’ARRO disposen majo-
ritàriament del mateix equipament, uniformitat i material complementari que els 
efectius de la BRIMO. Se’ls va dotar amb la mateixa defensa d’ordre públic que 
els efectius de la BRIMO i de la mateixa armilla anti-trauma amb funda ignífuga. 
També se’ls ha dotat del nou model de casc d’ordre públic per a ús intensiu d’altes 
prestacions.

Resta pendent de dotar-los de la jaqueta ignífuga, que es subministrarà al llarg 
del primer trimestre de l’any 2023 i permetrà que tots els efectius d’ordre públic dis-
posin del mateix nivell de protecció. Actualment, està en tramitació la proposta de 
licitació per al subministrament de 1.800 jaquetes ignífugues per a les Àrees Regi-
onals de Recursos Operatius i per a la Brigada Mòbil.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 274/XIV, sobre el garantiment 
dels equips adequats per als membres de les unitats regionals de 
medi ambient dels Mossos d’Esquadra
290-00225/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70036 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 274/XIV, sobre el 
garantiment dels equips adequats per als membres de les unitats regionals de medi 
ambient dels Mossos d’Esquadra (número de tramitació 290-00225/13), us informo 
del següent:

En relació amb l’apartat a), en el marc del projecte d’implementació de la nova 
uniformitat i atenent a les especificitats de les URMA, està previst dotar els seus 
efectius de la uniformitat necessària i corresponent a les funcions que desenvolupen.

Pel que fa a l’apartat b, el juliol de 2022 es va aprovar un Acord de Govern que 
habilita el Departament d’Interior a contractar el subministrament, mitjançant ar-
rendament, de 484 vehicles destinats a la renovació del parc mòbil del Cos de Mos-
sos d’Esquadra per un import de 30.880.264,80 €. La previsió d’arribada d’aquests 
vehicles és el segon trimestre de l’any 2023.

Així mateix, està prevista per a l’any 2023 una nova licitació d’aproximadament 
750 vehicles, que també inclourà motocicletes. La previsió de lliurament es preveu 
per a finals de l’any 2023.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 327/XIV, sobre 
l’assessorament, l’acompanyament i la protecció de la gent gran 
i els col·lectius vulnerables a l’hora de fer gestions bancàries i 
administratives
290-00274/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70090 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 327/XIV, sobre 
l’assessorament, l’acompanyament i la protecció de la gent gran i els col·lectius vul-
nerables a l’hora de fer gestions bancàries i administratives (tram. 290-00274/13), 
us informo del següent:

En relació amb el punt 1, apartats a) i b), en data 30 de juny de 2022 –veure do-
cument adjunt–, el director de l’Agència Catalana del Consum va enviar una carta al 
senyor Andrés Gonzalo García, secretari d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa 
amb l’objectiu de traslladar-li la creixent preocupació pel deteriorament del servei 
bancari, fruit del procés de concentració i digitalització del sector, que impacta en 
el conjunt de la ciutadania i del territori català, especialment en zones no urbanes i 
a determinats col·lectius de consumidors vulnerables i d’especial protecció.

Així mateix, l’Agència Catalana del Consum impulsa la modificació del Codi 
de consum de Catalunya per adequar-lo a la realitat socioeconòmica actual i, en el 
marc d’aquesta modificació, preveiem incorporar algun article que determini unes 
obligacions mínimes dels establiments bancaris que tenen oficines obertes al pú-
blic envers l’atenció a les persones consumidores. Ara bé, en cap cas es pot obligar 
a tenir establiments d’atenció presencial, d’acord amb les Directives comunitàries.

En aquesta línia estem treballant propostes d’articulat que garanteixin l’atenció 
presencial de les entitats financeres amb establiments a Catalunya en un horari prou 
ampli i que es puguin realitzar els tràmits més habituals en aquestes entitats amb 
l’ajuda i suport de personal de l’entitat, per exemple: retirada d’efectiu, ingressos en 
comptes, transferències, pagaments domiciliats.

Dit això, partint de la premissa que la Generalitat no té competències sobre el 
mapa d’oficines de les entitats bancàries com no és un servei públic i d’acord amb 
les Directives Comunitàries, hem fet observacions a l’avantprojecte de Llei pel qual 
es regulen els serveis d’atenció a les persones consumidores i usuàries que actuen en 
la qualitat de clients –document annex adjunt: observació número 10.

També cal afegir que el passat 17 de febrer de 2022 el conseller d’Economia i Hi-
senda va traslladar a la Vicepresidenta primera i Ministra de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, un escrit expressant la preocupació per la problemàtica 
de l’exclusió financera així com la necessitat de ràpida actuació. En la mateixa tra-
mesa s’adjuntava la proposta de Proposició de llei de garantia del servei de caixer 
automàtic en els municipis en risc d’exclusió financera, per a la seva tramitació al 
Congrés dels Diputats.

En relació amb els punts 2, 3 i 4, el telèfon 012 ofereix atenció i informació gene-
ral dels serveis i actuacions de la Generalitat i suport per a la realització de tràmits 
en línia. Actualment, també està en funcionament el telèfon 900 400 012, servei 
gratuït adreçat a col·lectius vulnerables, que permet a aquestes persones obtenir cita 
prèvia a la xarxa de les Oficines d’Atenció Ciutadana i d’Afers Socials i Famílies 
del Departament perquè el personal informador els faci acompanyament i els ajudi 
a realitzar les gestions administratives, en el marc de les competències de l’admi-
nistració.
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De manera complementària i amb l’objectiu de facilitar la capacitació digital de 
les persones grans i altres col·lectius vulnerables, les xarxes dels punts Òmnia i la 
xarxa d’equipaments cívics i comunitaris programen tallers i altres activitats que 
permeten a les persones participants familiaritzar-se amb els tràmits electrònics de 
les administracions públiques, a través de l’ús dels certificats digitals.

D’altra banda, el Departament de Drets Socials també porta a terme una cam-
panya a través de l’Oficina de la Gent Gran Activa per apropar Internet i les noves 
tecnologies a la gent gran. Aquesta campanya es materialitza, per exemple, en ac-
tuacions com l’emissió del programa L’Altaveu i la difusió dels seus vídeos.

L’Altaveu consta de vuit píndoles d’entre 15 i 20 minuts de durada. Cada progra-
ma té com a protagonistes una persona gran i una persona jove, nadiua digital, que 
li haurà d’ensenyar una eina digital i l’ajudarà a posar en pràctica els nous coneixe-
ments. Cada aprenentatge pràctic es vincula a un aspecte important de l’envelliment 
actiu de les persones a partir d’històries i testimonis reals. D’aquesta manera, es 
parla de com funcionen les xarxes socials i altres eines digitals però també, s’abor-
den temes com el fenomen de les notícies falses, l’ús d’internet de forma segura, 
la participació en l’associacionisme i la detecció del maltractament a les persones 
grans, entre d’altres.

Així mateix, els vídeos de L’Altaveu s’incorporen a formacions que es duen a ter-
me en equipaments públics, com una eina més per a la divulgació i la generació de 
debat sobre els temes que s’hi tracten.

La gent gran és una prioritat per aquest Govern, i per això es treballen aquesta i 
altres iniciatives de la mà del Consell de la Gent Gran, amb la voluntat que puguin 
participar en les polítiques que els afecten i es puguin atendre, de la millor manera 
possible, les necessitats que es vagin detectant com poden ser la necessitat de com-
batre l’aïllament social i l’apropament a les noves tecnologies.

Finalment, i en relació amb el punt 4, en data de 28 de juny de 2022, l’Agència 
Catalana del Consum ha traslladat per correu electrònic una primera proposta de 
treball de Codi de Bones Pràctiques a les patronals del sector –Asociación Española 
de Banca, CECA i a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito– fent-los conei-
xedors dels diferents mandats parlamentaris que ens instaven a impulsar un Codi 
de Bones Pràctiques amb la voluntat de garantir l’accés als serveis bancaris, amb 
freqüència diària i en l’horari d’oficina íntegre, sense cita prèvia i amb atenció per-
sonalitzada a tota persona que acrediti la impossibilitat d’operar digitalment.

Barcelona, 22 de juliol de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 92/XIV, sobre les mesures per a 
combatre la pressió estètica
390-00092/13

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 70099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2022

A la Mesa del Parlament
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Ca-

talunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,
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Sol·licito:
L’ampliació en quinze dies del termini per a la presentació de l’informe de com-

pliment de la Moció 92/XIV, sobre les mesures per a combatre la pressió estètica, 
amb número de tramitació 390-00092/13, el control de compliment de la qual cor-
respon a la Comissió d’Igualtat i Feminismes, (atès que s’hi està treballant).

Barcelona, 22 de juliol de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de 

Catalunya

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: consellera del Departament d’Igualtat i Feminismes (reg. 70099).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 22.09.2022 al 14.10.2022) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
17.10.2022, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2022.

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació amb la consellera d’Acció Exterior i 
Govern Obert sobre el malbaratament de diner públic en viatges a 
l’estranger
354-00127/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la ses-
sió 16, tinguda el 28.07.2022, DSPC-C 386.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller de Salut sobre les condicions i el pagament del 
contracte de subministrament de mascaretes signat el 2020 entre 
Basic Devices i l’Institut Català de la Salut
354-00132/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 23, tinguda el 
28.07.2022, DSPC-C 384.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana en Pro de la Justícia davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre la realitat dels jutjats de pau i llur implicació arreu del 
territori
356-00714/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 11, tinguda el 28.07.2022, DSPC-C 385.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·lectiu Punt 6 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè presenti la 
guia «Mobilitat quotidiana amb perspectiva de gènere»
356-00769/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori, en la sessió 21, tinguda el 27.07.2022, DSPC-C 382.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consorci Viari 
de la Catalunya Central davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori perquè informi sobre les principals necessitats en matèria 
d’infraestructures i mobilitat de la Catalunya Central
356-00775/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori, en la sessió 21, tinguda el 27.07.2022, DSPC-C 382.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora 
Veïnal del Baix Besòs davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori perquè informi sobre la proposta de desenvolupament per a 
la zona del Baix Besòs
356-00776/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori, en la sessió 21, tinguda el 27.07.2022, DSPC-C 382.
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Sol·licitud de compareixença de Joaquim Torra i Pla, expresident 
de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre les condicions i el pagament del contracte de 
subministrament de mascaretes signat el 2020 entre Basic Devices i 
l’Institut Català de la Salut
356-00778/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 23, tinguda el 
28.07.2022, DSPC-C 384.

Sol·licitud de compareixença d’Alba Vergés i Bosch, exconsellera de 
Salut, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
les condicions i el pagament del contracte de subministrament de 
mascaretes signat el 2020 entre Basic Devices i l’Institut Català de la 
Salut
356-00779/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 23, tinguda el 
28.07.2022, DSPC-C 384.

Sol·licitud de compareixença de Gemma Craywinckel Martí, 
directora del Servei Català de la Salut, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les condicions i el pagament del 
contracte de subministrament de mascaretes signat el 2020 entre 
Basic Devices i l’Institut Català de la Salut
356-00780/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 23, tinguda el 
28.07.2022, DSPC-C 384.

Sol·licitud de compareixença de Roger Parellada, director de Basic 
Devices, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les condicions i el pagament del contracte de subministrament 
de mascaretes signat el 2020 entre Basic Devices i l’Institut Català 
de la Salut
356-00781/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 23, tinguda el 
28.07.2022, DSPC-C 384.
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4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de 
funcionaris i d’altres persones

Compareixença de l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat davant la 
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la investigació 
dels delictes de malversació de fons públics, falsedat documental i 
blanqueig de capital per part del Consell Esportiu de l’Hospitalet
357-00616/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
28.07.2022, DSPC-C 384.

Compareixença del director general de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per 
a informar sobre l’accident ferroviari de la línia Llobregat-Anoia del 
16 de maig de 2022
357-00639/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 27.07.2022, DSPC-C 382.

Compareixença de la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a 
informar sobre l’accident ferroviari de la línia Llobregat-Anoia del 16 
de maig de 2022
357-00640/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 27.07.2022, DSPC-C 382.

Compareixença d’Eduard Sallent, comissari de la Prefectura de 
Policia dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Model Policial per a informar sobra l’avaluació de les tasques de 
proximitat, prevenció i mediació del Cos de Mossos d’Esquadra
357-00699/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.



BOPC 373
1 d’agost de 2022

4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 47 

Compareixença de Miquel Hueso Villacreces, intendent i cap de la 
Comissaria General de Recursos Operatius dels Mossos d’Esquadra, 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a informar 
sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció i mediació 
del Cos de Mossos d’Esquadra
357-00700/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença d’Antoni Sánchez Costa, intendent i sotscap de la 
Comissaria General de Recursos Operatius dels Mossos d’Esquadra, 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a informar 
sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció i mediació 
del Cos de Mossos d’Esquadra
357-00701/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença de Mònica Luis Godó, intendent i cap de la 
Comissaria General Tècnica de Planificació i Seguretat dels Mossos 
d’Esquadra, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per 
a informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció i 
mediació del Cos de Mossos d’Esquadra
357-00702/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença de Josep Antoni Saumell Garcia, intendent i sotscap 
de la Divisió Tècnica de Planificació i Seguretat dels Mossos 
d’Esquadra, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per 
a informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció i 
mediació del Cos de Mossos d’Esquadra
357-00703/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.



BOPC 373
1 d’agost de 2022

4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 48

Compareixença de Laia Serra Perelló, advocada penalista i membre 
de l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, davant 
la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a exposar els models 
d’ordre públic internacionals
357-00704/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença d’Olga Arnau i Sanabra, presidenta de la Federació 
de Municipis de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Model Policial per a informar sobre l’avaluació de les tasques de 
proximitat, prevenció i mediació del Cos de Mossos d’Esquadra
357-00705/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença d’Ester Quintana, representant de l’associació Stop 
Bales de Goma, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial 
per a exposar els models d’ordre públic internacionals
357-00706/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença de Damià del Clot i Trias, doctor en ciències 
polítiques per la Universitat de Barcelona, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar la creació d’un 
mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació 
de les actuacions policials
357-00707/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.
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Compareixença de Josep Maria Noales, magistrat i representant 
de l’associació Àgora Judicial, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Model Policial per a avaluar la creació d’un mecanisme públic i 
independent de control, avaluació i investigació de les actuacions 
policials
357-00708/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença d’Eva Pous i Calvet, advocada i membre d’Alerta 
Solidària, davant al Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a 
avaluar els protocols d’informació i transparència en les actuacions 
policials generals i concretes
357-00709/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença d’Antonia Linde, doctora en criminologia per la 
Universitat de Lausana i corresponsal espanyola del grup d’experts 
en estadístiques sobre la criminalitat European Sourcebook of Crime 
and Criminal Justice Satistics, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Model Policial per a avaluar la creació d’un mecanisme públic i 
independent de control, avaluació i investigació de les actuacions 
policials
357-00713/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença de Benny Wenda, president interí del Moviment Unit 
d’Alliberament de Papua Occidental i fundador de la Free West Papua 
Campaign, davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació per a informar sobre la situació de Papua i del seu exili
357-00721/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació en la sessió 
16, tinguda el 28.07.2022, DSPC-C 386.
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Compareixença de Maite Pagazaurtundúa Ruiz, diputada 
del Parlament Europeu, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació per a informar sobre els resultats de la 
Conferència sobre el Futur d’Europa
357-00722/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació en la sessió 
16, tinguda el 28.07.2022, DSPC-C 386.

Compareixença del director general de Cooperació al 
Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 
i Cooperació per a informar sobre el Pla anual de cooperació al 
desenvolupament per al 2022
357-00723/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació en la sessió 
16, tinguda el 28.07.2022, DSPC-C 386.

Compareixença d’una representació de l’Agrupació d’Entitats 
Municipals Descentralitzades de Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre la situació d’aquestes 
entitats i llurs demandes i propostes de millora
357-00724/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 23, tinguda el 28.07.2022, 
DSPC-C 384.

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença d’una representació de la Fundació Pere Mitjans 
davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la situació 
de l’entitat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat
357-00486/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
27.07.2022, DSPC-C 383.
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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 del conseller d’Empresa i Treball al conseller 
d’Educació
330-00117/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 70590 / Coneixement: 27.07.2022

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 del conseller d’Empresa i Treball, senyor Roger Torrent i 
Ramió, els dies 26 i 27 de juliol de 2022, mentre romangui fora de Catalunya, s’en-
carregarà del despatx del seu Departament el conseller d’Educació, senyor Josep 
Gonzalez Cambray.

Ben cordialment,

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 26.07.2022

Immaculada Folchi Bonafonte, funcionària de carrera del Parlament, compleix, 
el 3 de setembre de 2022, l’edat determinada per la legislació de la funció pública 
per a ésser declarada en la situació de jubilació.

De les dades que consten en el seu expedient personal es desprèn que Immacula-
da Folchi Bonafonte compleix les condicions i els requisits per a causar drets passius 
de jubilació, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de 
l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat 
social.

Per això, d’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, fent ús de 
les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Declarar jubilada Immaculada Folchi Bonafonte, amb efectes del 4 de setembre 

de 2022, i agrair-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 

recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que dispo-
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sen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

Jubilació d’una funcionària de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 26.07.2022

Remei Corral Domene, funcionària de carrera del Parlament, compleix, el 21 
d’agost de 2022, l’edat determinada per la legislació de la funció pública per a ésser 
declarada en la situació de jubilació.

De les dades que consten en el seu expedient personal es desprèn que Remei 
Corral Domene compleix les condicions i els requisits per a causar drets passius de 
jubilació, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de 
l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat 
social.

Per això, d’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, fent ús de 
les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Declarar jubilada Remei Corral Domene, amb efectes del 22 d’agost de 2022, i 

agrair-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 

recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer


	_GoBack
	_GoBack
	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 construcció de centres penitenciaris de dones amb capacitat suficient per a la plena aplicació de la normativa penitenciària
	250-00554/13
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre penitenciari per a interns preventius a la Zona Franca de Barcelona
	250-00555/13
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre els trastorns d’aprenentatge
	250-00664/13
	Retirada

	Proposta de resolució sobre l’organització dels premis de la Fundació Princesa de Girona
	250-00679/13
	Rebuig



	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 concòrdia i la reconciliació entre els espanyols a la regió de Catalunya
	250-00744/13
	Rectificació del text presentat

	Proposta de resolució sobre la jubilació anticipada del personal dels cossos penitenciaris
	250-00747/13
	Presentació: GP ECP

	Proposta de resolució sobre la millora dels fluxos de trànsit a l’autopista AP7
	250-00748/13
	Presentació: GP ERC

	Proposta de resolució sobre l’impacte de les males pràctiques del grup «G7» de constructores en l’economia catalana i l’Administració
	250-00749/13
	Presentació: GP ECP

	Proposta de resolució sobre l’augment del nombre de patrulles diàries del Cos de Mossos d’Esquadra a Barcelona
	250-00750/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre l’estat de conservació del jaciment arqueològic de la Torre Roja, entre Sentmenat i Caldes de Montbui
	250-00751/13
	Presentació: GP VOX

	Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a l’Hospital del Vendrell
	250-00753/13
	Presentació: GP ECP

	Proposta de resolució sobre el millorament de les línies R4 i R2 al Baix Penedès
	250-00754/13
	Presentació: GP ECP

	Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Sabadell
	250-00755/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la necessitat d’ampliar amb urgència l’ABS Vall del Ges
	250-00756/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la restitució de l’assistència mèdica a diversos nuclis urbans de la Noguera
	250-00757/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre el garantiment de l’assistència sanitària a Castellví de Rosanes
	250-00758/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la graduació en educació secundària obligatòria de l’alumnat amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
	250-00759/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre els accessos al Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya
	250-00760/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Institut de Vilafant
	250-00761/13
	Presentació: GP Cs


	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 10/2022, sobre l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2019
	256-00027/13
	Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
	Termini per a proposar compareixences


	3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de Comptes o altres actuacions
	Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fiscalització relatiu a les contractacions del Servei Meteorològic de Catalunya entre el 2011 i el 2021
	253-00010/13
	Presentació: GP PSC-Units
	Termini de presentació d’esmenes



	4. Informació
	4.45. Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.13. Comissions específiques d’estudi
	Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
	406-00001/13
	Substitució de diputats


	4.45.14. Comissions específiques d’investigació
	Composició de la Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església
	407-00001/13
	Adscripció de diputats del GP JxCat

	Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru
	407-00002/13
	Designació de la presidència
	Adscripció de diputats del GP ECP; GP VOX; GP ERC; GP PSC-Units


	4.50. Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01. Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 192/XIV, sobre la modificació de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	290-00156/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 244/XIV sobre la creació d’un jutjat mixt d’instrucció i primera instància a Móra d’Ebre
	290-00195/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 245/XIV sobre la rehabilitació i la promoció del Poble Vell de Corbera d’Ebre
	290-00196/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 246/XIV sobre les obres de rehabilitació i consolidació del Poble Vell de Corbera d’Ebre i la revaloració d’aquest espai
	290-00197/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 247/XIV sobre la conservació i la senyalització de les trinxeres de la Guerra Civil del terme municipal de Bonastre
	290-00198/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 248/XIV sobre la instal·lació de programaris de transcripció de veu als jutjats
	290-00199/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 271/XIV, sobre la gestió i el procés d’internalització del servei del telèfon d’emergències 112
	290-00222/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 272/XIV, sobre l’adquisició de vehicles per als agents del Cos de Mossos d’Esquadra
	290-00223/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 273/XIV, sobre el garantiment dels equips adequats per als membres de les àrees regionals de recursos operatius dels Mossos d’Esquadra
	290-00224/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 274/XIV, sobre el garantiment dels equips adequats per als membres de les unitats regionals de medi ambient dels Mossos d’Esquadra
	290-00225/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 327/XIV, sobre l’assessorament, l’acompanyament i la protecció de la gent gran i els col·lectius vulnerables a l’hora de fer gestions bancàries i administratives
	290-00274/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02. Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 92/XIV, sobre les mesures per a combatre la pressió estètica
	390-00092/13
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes


	4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació amb la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert sobre el malbaratament de diner públic en viatges a l’estranger
	354-00127/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de Salut sobre les condicions i el pagament del contracte de subministrament de mascaretes signat el 2020 entre Basic Devices i l’Institut Català de la Salut
	354-00132/13
	Rebuig de la sol·licitud


	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana en Pro de la Justícia davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la realitat dels jutjats de pau i llur implicació arreu del territori
	356-00714/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·lectiu Punt 6 davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè presenti la guia «Mobilitat quotidiana amb perspectiva de gènere»
	356-00769/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consorci Viari de la Catalunya Central davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre les principals necessitats en matèria d’infraestructures i mobilitat de la Catalunya Cen
	356-00775/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la proposta de desenvolupament per a la zona del Baix Besòs
	356-00776/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joaquim Torra i Pla, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les condicions i el pagament del contracte de subministrament de mascaretes signat el 2020 entre Basic Devic
	356-00778/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Alba Vergés i Bosch, exconsellera de Salut, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les condicions i el pagament del contracte de subministrament de mascaretes signat el 2020 entre Basic Devices i l’In
	356-00779/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Gemma Craywinckel Martí, directora del Servei Català de la Salut, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les condicions i el pagament del contracte de subministrament de mascaretes signat el 2020 ent
	356-00780/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Roger Parellada, director de Basic Devices, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les condicions i el pagament del contracte de subministrament de mascaretes signat el 2020 entre Basic Devices i l’I
	356-00781/13
	Rebuig de la sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la investigació dels delictes de malversació de fons públics, falsedat documental i blanqueig de capital per part del Consell Esporti
	357-00616/13
	Substanciació

	Compareixença del director general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l’accident ferroviari de la línia Llobregat-Anoia del 16 de maig de 2022
	357-00639/13
	Substanciació

	Compareixença de la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l’accident ferroviari de la línia Llobregat-Anoia del 16 de maig de 2022
	357-00640/13
	Substanciació

	Compareixença d’Eduard Sallent, comissari de la Prefectura de Policia dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobra l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció i mediació del Cos de Mossos d’Esqua
	357-00699/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Miquel Hueso Villacreces, intendent i cap de la Comissaria General de Recursos Operatius dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció 
	357-00700/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Sánchez Costa, intendent i sotscap de la Comissaria General de Recursos Operatius dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció i
	357-00701/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Mònica Luis Godó, intendent i cap de la Comissaria General Tècnica de Planificació i Seguretat dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, prev
	357-00702/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Antoni Saumell Garcia, intendent i sotscap de la Divisió Tècnica de Planificació i Seguretat dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, 
	357-00703/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Laia Serra Perelló, advocada penalista i membre de l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a exposar els models d’ordre públic internacionals
	357-00704/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Olga Arnau i Sanabra, presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció i mediació del Cos de Mossos d’Esquadr
	357-00705/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Ester Quintana, representant de l’associació Stop Bales de Goma, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a exposar els models d’ordre públic internacionals
	357-00706/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Damià del Clot i Trias, doctor en ciències polítiques per la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar la creació d’un mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació d
	357-00707/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Noales, magistrat i representant de l’associació Àgora Judicial, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar la creació d’un mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació de les actu
	357-00708/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Eva Pous i Calvet, advocada i membre d’Alerta Solidària, davant al Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar els protocols d’informació i transparència en les actuacions policials generals i concretes
	357-00709/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antonia Linde, doctora en criminologia per la Universitat de Lausana i corresponsal espanyola del grup d’experts en estadístiques sobre la criminalitat European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Satistics, davant la Comissió d’Estud
	357-00713/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Benny Wenda, president interí del Moviment Unit d’Alliberament de Papua Occidental i fundador de la Free West Papua Campaign, davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a informar sobre la situació de Papua i del 
	357-00721/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Maite Pagazaurtundúa Ruiz, diputada del Parlament Europeu, davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a informar sobre els resultats de la Conferència sobre el Futur d’Europa
	357-00722/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a informar sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2022
	357-00723/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la situació d’aquestes entitats i llurs demandes i propostes de millora
	357-00724/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats
	4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació de la Fundació Pere Mitjans davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la situació de l’entitat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
	357-00486/13
	Substanciació


	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 del conseller d’Empresa i Treball al conseller d’Educació
	330-00117/13
	Presentació: president de la Generalitat


	4.90. Règim interior
	4.90.10. Càrrecs i personal
	Jubilació d’una funcionària de carrera
	Acord

	Jubilació d’una funcionària de carrera
	Acord




