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Resolució 359/XII del Parlament de Catalunya, sobre la figura dels
passadors del riu Besòs
250-00613/12
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 8, 27.03.2019, DSPC-C 228

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 27 de març de 2019, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la figura dels passadors del riu
Besòs (tram. 250-00613/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 30538).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions oportunes perquè la
figura dels passadors del riu Besòs, reconeguda com a bé d’interès etnològic local,
sigui objecte d’un especial reconeixement encaminat a posar en valor aquest ofici i
tots els qui el van practicar.
Palau del Parlament, 27 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de
la Comissió, Lluís Font i Espinós

Resolució 360/XII del Parlament de Catalunya, sobre la defensa, el
reconeixement, l’estudi, la preservació i la difusió de l’arquitectura
popular de pedra seca
250-00615/12

290-00332/12

ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 8, 27.03.2019, DSPC-C 228
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1.10. Acords i resolucions

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 27 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la defensa, el reconeixement, l’estudi,
la preservació i la difusió de l’arquitectura popular de pedra seca (tram. 25000615/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 30539).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer una declaració institucional en què reconegui la rellevància patrimonial de
l’arquitectura de pedra seca a Catalunya, i en concret el seu valor històric, artístic,
tipològic, estètic, paisatgístic i identitari, en què expressi la conveniència de posar-la
en valor i en què es comprometi a preservar-la, estudiar-la, catalogar-la i difondre-la.
b) Reforçar el suport als municipis i els consells comarcals que tenen exemples
d’arquitectura de pedra seca al seu territori perquè n’endeguin treballs d’inventari i
catalogació i a facilitar la declaració de Bé Cultural d’Interès Local de les manifestacions més notables d’aquest patrimoni.
c) Elaborar i publicar un pla d’ajudes per a les entitats sense ànim de lucre que
acompleixen tasques centrades en la preservació, conservació, restauració i difusió
del patrimoni arquitectònic de la pedra seca, com ara, entre d’altres, iniciatives de
restauració, cursos de construcció, traçat de rutes, inventaris i estudis.
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d) Fer les gestions oportunes perquè el Govern de l’Estat revisi la regulació dels
valors cadastrals de les construccions rústiques i eximeixi de l’impost sobre béns
immobles les construccions auxiliars i les no residencials i les explotacions agràries
i ramaderes que acreditin més de cent anys d’antiguitat o estiguin construïdes amb
la tècnica de la pedra seca.
Palau del Parlament, 27 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de
la Comissió, Lluís Font i Espinós

Resolució 370/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de
l’entrada en funcionament dels jutjats 9 i 10 de Sabadell
250-00373/12
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 7, 28.03.2019, DSPC-C 230

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 28 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls de l’entrada en funcionament
dels jutjats 9 i 10 de Sabadell (tram. 250-00373/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 21206).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les mesures necessàries per
a fer efectiva la implantació i entrada en funcionament dels jutjats 9 i 10 de Sabadell
(Vallès Occidental) durant el tercer trimestre del 2019. Així mateix, i d’acord amb
l’Ordre JUS/790/2018, que modifica l’Ordre JUS/1277/2017, l’insta a comunicar al
Ministeri de Justícia que està garantida l’entrada en funcionament d’ambdós jutjats
en aquesta data, com una manera de pal·liar la greu situació de sobrecàrrega de
treball en què es troben la resta de jutjats de Sabadell i, a la vegada, disminuir els
retards en els assumptes judicials que s’hi tramiten, amb l’objectiu de donar un servei millor als ciutadans que hi han d’acudir.
Palau del Parlament, 28 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la vicepresidenta de la Comissió en funcions de presidenta, Carmen de Rivera i Pla

Resolució 371/XII del Parlament de Catalunya, sobre la inversió
pendent del Fòrum Judicial de Tarragona
250-00402/12
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 7, 28.03.2019, DSPC-C 230

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 28 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial
de Tarragona (tram. 250-00402/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 23897).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

1.10. Acords i resolucions
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