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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar un projecte de comissaria de districte o ABP a Manlleu en un termini 

no superior a 1 any.
2. Construir la nova comissaria, ja sigui ABP o comissaria de districte, en el ter-

mini màxim d’1 any a comptar des de tenir el projecte executiu.
3. Dotar de tots els efectius de Mossos d’Esquadra suficients per a la comarca per 

tal de poder fer front a la creació d’una nova localització de ME a la comarca i que 
no vagi en detriment dels efectius a Vic, en un termini no superior a 1 any.

4. Dotar de partida pressupostària per als anteriors punts exposats.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Mercè Esteve i Pi, Irene Negre i Estorach, 

Anna Erra i Solà, diputades, GP JxCat

Proposta de resolució sobre l’atenció a les persones amb autisme
250-00854/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 75872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2022

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

David Saldoni i de Tena, portaveu a la Comissió de Drets Socials del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, M. Assumpció Laïlla Jou, diputada del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’Atenció 
a les Persones amb Autisme, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (a partir d’ara, autisme) és un trastorn neu-

rològic, que implica una alteració significativa en el desenvolupament de les habili-
tats de comunicació, llenguatge i relació social, i que implica interessos restringits 
i conductes repetitives i estereotipades així com alteracions sensorials en alguns 
casos.

Les persones amb Autisme presenten en alguns casos, dificultats comunicatives, 
discapacitat intel·lectual, alteracions en el comportament... que pel desconeixement 
general de l’Autisme, provoquen situacions refús i estigma.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 1 de cada 160 nens té algun 
trastorn de l’espectre autista. Aquesta proporció va en augment i segur que tots te-
nim algú amb aquesta condició a prop.

Tot i que cada persona amb diagnòstic d’autisme té unes característiques dife-
rents que comporten unes necessitats també diferents i de diferent intensitat, hi ha 
consens en que si el diagnòstic es fa al més aviat possible i la intervenció primerenca 
es comença en l’etapa preescolar, la vida de les persones amb autisme es desenvolu-
parà en millors condicions.

L’Autisme afecta a la persona al llarg de la seva vida, i per tant cal una resposta a 
mida en cada etapa evolutiva, i en funció de les necessitats canviants de la persona, 
si està en etapa escolar, laboral i en la vellesa, així com també en el temps de lleure.

Per aquests motius, presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Revertir la invisibilitat de les persones amb autisme, les seves famílies i enti-

tats d’aquest sector.
2. Que promogui la participació en tots els grups de treball en el que es treballi 

temes de Dependència.
3. Que modifiqui la cartera de serveis i contempli l’atenció a les Persones amb 

Autisme.
4. Estableixi formació continuada per a les persones amb assistència personal
5. Reactivi el Programa Pilot de l’assistència personal.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; David Saldoni i de Tena, portaveu a la CDS; 

M. Assumpció Laïlla Jou, diputada, GP JxCat

Proposta de resolució sobre l’ampliació i el millorament de l’estació 
de bombament principal del sistema Cunit-Cubelles de l’Agència 
Catalana de l’Aigua
250-00855/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 75911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada, Dolors Car-

reras Casany, diputada, Juan Luis Ruiz López, diputat 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 per l’ampliació i 
millora de l’estació de bombament principal del sistema Cunit-Cubelles, de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és la responsable del funcionament de l’es-

tació de bombament principal i platja del sistema denominat Cunit-Cubelles, que 
presenta problemes e incidències des de fa més de 10 anys. Aquests problemes han 
estat reconeguts per la pròpia ACA sense que a hores d’ara s’hagi efectuat cap inter-
venció per a la seva solució.

Durant l’any 2009, l’ACA va demanar la redacció de dos projectes per resoldre la 
problemàtica existent de sobreeiximents al riu Foix al seu pas per TM de Cubelles. 
Aquests projectes eren: 

– «Projecte Constructiu d’actuacions per reducció de sobreeiximents a les esta-
cions de bombeig principal i platja del sistema Cunit-Cubelles. TM Cubelles» amb 
un pressupost de 802.094,09 € (IVA no inclòs). Aquest projecte tenia per objecte la 
remodelació i ampliació de l’Estació de bombament principal i la substitució de les 
bombes del sistema. 

– «Projecte Constructiu de nou col·lector / sobreeixidor submarí a l’àrea litoral 
de Cubelles (desembocadura del riu Foix)» amb un pressupost de 802.098,68 €. En 
aquest projecte l’objecte era la construcció de l’emissari submarí, donat que el cabal 
que no podia ser enviat des de l’Estació de bombament principal cap a l’EDAR s’en-
viava a través d’aquest emissari submarí al mar.

Encara amb la consciència de la gran problemàtica i amb la qualificació d’aquests 
projectes com a prioritaris dins del PSARU (Pla de sanejament d’aigües residuals 


