
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei per a suprimir de manera efectiva la càrrega fiscal al turisme da-
vant la Covid-19
202-00073/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
302-00222/12
Esmenes presentades 5

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a garantir el 
dret a l’habitatge
302-00223/12
Esmenes presentades 7

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació 
públics autonòmics
302-00224/12
Esmenes presentades 12

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes, els reptes i les 
oportunitats digitals arran de la pandèmia de Covid-19
302-00225/12
Esmenes presentades 13

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència, les eines de 
control democràtic i el compromís contra la corrupció
302-00226/12
Esmenes presentades 16

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política general i les priori-
tats de país
302-00227/12
Esmenes presentades 17

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els accidents laborals 
ocorreguts a les mines del Bages
354-00322/12
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació dels treballa-
dors d’Iberpotash i de l’empresa subcontractada Montajes Rus
354-00323/12
Acord sobre la sol·licitud 19
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions previstes 
relatives a l’accident mortal d’un treballador de la planta de l’empresa IQOXE, de la 
Canonja (Tarragonès)
354-00332/12
Sol·licitud i tramitació 19

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

Sol·licitud de compareixença de Rafael Sánchez Navarro, portaveu tècnic de la Taula 
de Consens pel Delta, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre les me-
sures que cal adoptar per a la protecció del delta de l’Ebre
356-00709/12
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença de Xavier Curto Hierro, vicepresident de la Comunitat 
de Regants del Sindicat Agrícola de l’Ebre, davant la Comissió de Territori perquè 
informi sobre les mesures que cal adoptar per a la protecció del delta de l’Ebre
356-00710/12
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Afectades Sub-
vencions al Lloguer davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la situació 
dels afectats
356-00721/12
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Llogateres davant 
la Comissió de Territori perquè informi sobre la renovació dels lloguers pel fons d’in-
versió immobiliari Lazora amb preus per damunt del preus de mercat
356-00724/12
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’una representació del fons d’inversió immobiliari La-
zora davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la situació provocada per 
la renovació de lloguers en edificis d’habitatges de la seva propietat
356-00736/12
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de Jordi Giró Castanyer, president de la Confederació 
d’Associacions Veïnals de Catalunya, i d’Albert Torrents Miguez, responsable de 
Salut, Participació i Associacionisme de la Confederació d’Associacions Veïnals de 
Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informin 
sobre un nou model participatiu amb relació als recursos residencials per a gent gran
356-00761/12
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença d’Andrew Funk, president de l’Associació Homeless 
Entrepreneur, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi 
sobre l’afectació en les persones sense llar de la crisi sanitària social i econòmica 
provocada per la Covid-19
356-00762/12
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença dels inspectors de treball que han actuat els darrers dos 
mesos a les mines del Bages davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
perquè informin sobre les actuacions dutes a terme en aquestes mines
356-00794/12
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de representants d’Iberpotash, SA, o d’ICL Iberia Sú-
ria & Sallent davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informin 
sobre els accidents laborals ocorreguts a les mines del Bages
356-00795/12
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença de representants de l’empresa Montajes Rus, SL, davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informin sobre els accidents 
laborals ocorreguts a les mines del Bages
356-00796/12
Acord sobre la sol·licitud 22
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els accidents laborals a les mines del Bages
355-00187/12
Acord de tenir la sessió informativa 22

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el con-
seller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació dels treballadors d’Iber-
potash i Montajes Rus
355-00188/12
Acord de tenir la sessió informativa 22

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

Compareixença de Rafael Sánchez Navarro, portaveu tècnic de la Taula de Consens 
pel Delta, davant la Comissió de Territori per a informar sobre les mesures que cal 
adoptar per a la protecció del delta de l’Ebre
357-00770/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença de Xavier Curto Hierro, vicepresident de la Comunitat de Regants 
del Sindicat Agrícola de l’Ebre, davant la Comissió de Territori per a informar sobre 
les mesures que cal adoptar per a la protecció del delta de l’Ebre
357-00771/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença d’una representació de la Plataforma Afectades Subvencions al Llo-
guer davant la Comissió de Territori per a informar sobre la situació dels afectats
357-00772/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença d’una representació del Sindicat de Llogateres davant la Comissió 
de Territori per a informar sobre la renovació dels lloguers pel fons d’inversió immo-
biliari Lazora amb preus per damunt dels preus de mercat
357-00773/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença d’una representació del fons d’inversió immobiliari Lazora davant 
la Comissió de Territori per a informar sobre la situació provocada per la renovació 
de lloguers en edificis d’habitatges de la seva propietat
357-00774/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença de Jordi Giró Castanyer, president de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya, i d’Albert Torrents Miguez, responsable de Salut, Participació 
i Associacionisme de la Confederació, davant la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies per a informar sobre un nou model participatiu amb relació als recursos 
residencials per a gent gran
357-00775/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença d’Andrew Funk, president de l’associació Homeless Entrepreneur, 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre l’afec-
tació en les persones sense llar de la crisi sanitària, social i econòmica provocada 
per la Covid-19
357-00776/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença dels inspectors de treball que han actuat els darrers dos mesos a 
les mines del Bages davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a 
informar sobre les actuacions dutes a terme en aquestes mines
357-00777/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença de representants de l’empresa ICL Iberia Súria & Sallent davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre els accidents la-
borals a les mines del Bages
357-00778/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 25
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Compareixença de representants de l’empresa Montajes Rus davant la Comissió 
de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre els accidents laborals a les 
mines del Bages
357-00779/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença de Nora Miralles, periodista especialitzada en anàlisi internacional, 
davant la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
357-00782/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Línia de treball del CAPCIT sobre algoritmes i intel·ligència artificial
394-00015/12
Obertura de la línia de treball 25
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei per a suprimir de manera efectiva la càrrega fiscal 
al turisme davant la Covid-19
202-00073/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: SP PPC; SP CUP-CC; GP JxCat; GP ERC (reg. 72864; 72982; 73258; 
73659).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 27.07.2020 al 
28.07.2020).
Finiment del termini: 29.07.2020; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
seguretat
302-00222/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 73756; 73783; 73784 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 73756)

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 302-00222/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 9

9. Retornar als respectius ajuntaments els imports íntegres de les sancions re-
sultants de les denúncies interposades per policies locals i guàrdies urbanes durant 
l’aplicació de l’Estat d’Alarma.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 73783)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
seguretat (tram. 302-00222/12).
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Esmena 1
GP Republicà
De modificació

8. Convocar les Juntes Locals de Seguretat en aquells municipis on hi ha hagut 
un augment significatiu de delictes, per abordar de forma coordinada amb la judica-
tura, els ens locals i interior les actuacions.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 73784)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Jean Cas-

tel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes 
enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de seguretat (tram. 302-00222/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación y supresión al punto 4

4. Planificar minuciosament la tornada a la nova normalitat l’adaptació a les 
mesures per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19, contem-
plant totes les problemàtiques que es poden donar a peu de les nostres comissaries 
de mossos i parcs de bombers, i fer-ho de manera participada amb tots els sindicats.

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De adición al punto 6, que quedaría redactado de la siguiente manera 

6. Continuar amb les convocatòries de Mossos d’Esquadra i Bombers, durant els 
propers anys, i contemplar-ho en els pressupostos anuals, per tal de garantir, les re-
posicions per baixes i jubilacions i incrementar el nombre d’efectius per adequar-ho 
a les necessitats de prevenció i seguretat, així com procedir a elaborar i aprovar la 
normativa legal relativa a la segona oportunitat d’aquests cossos.

Enmienda 3
GP de Ciutadans
De modificación y supresión al punto 7

7. Preparar un pla de reforç immediat de presència de més unitats de seguretat 
ciutadana i incorporar als agents en pràctiques a tots els municipis costaners de Ca-
talunya en tots aquells municipis on sigui necessari per tal de garantir la seguretat 
ciutadana i donar compte del mateix i de la seva repercussió concreta al territori, 
en seu parlamentària.

Enmienda 4
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 

9. Sense perjudici de la seva respectiva autonomia, establir, en aquells llocs o 
àmbits en els quals siguin especialment útils, formes de col·laboració amb totes les 
Forces i Cossos de Seguretat competents a Catalunya com comissaries i patrulles 
conjuntes o la fixació prèvia i clara de criteris d’actuació preferent, evitant a la ve-
gada disfuncions de les indegudes duplicitats com pot ser la creació d’unitats espe-
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cialitzades per àmbits en els quals la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
no té competències.

Palacio del Parlamento, 20 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per 
a garantir el dret a l’habitatge
302-00223/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 73115; 73785; 73788 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.07.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 73115)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a garantir el dret a l’habi-
tatge (tram. 302-00223/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 10

10) Posar en marxa, d’acord amb les seves competències, un Pla Integral d’Abor-
datge del Fenomen de l’Ocupació a Catalunya, abordant l’ocupació des de diferents 
perspectives, social, habitacional i de seguretat. Cal donar sortida a les famílies vul-
nerabilitzades en situació d’ocupació sense títol, i a la vegada cal lluitar contra les 
ocupacions que generen conflictes i problemes de seguretat.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 16

16) lncrementar els recursos tècnics, jurídics i econòmics de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya i Oficines Locals d’Habitatge, per tal de garantir la capacitat 
d’atenció a totes les persones que sol·liciten ajuts per l’habitatge, així com la nego-
ciació entre propietaris i llogaters per la reducció dels preus de lloguer i per la re-
solució de possibles conflictes per evitar la via judicial, i la capacitat inspectora i 
sancionadora de tots aquells casos d’ús anòmal de l’habitatge.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 73785)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlamento, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’estratègia per a garantir el dret a l’habitatge (tram. 302-00223/12).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1

1) El Parlament de Catalunya constata que la crisi sanitària, social i econòmica 
provocada per la Covid-19 ha agreujat encara més la situació d’emergència habita-
cional que viu Catalunya com a conseqüència de la falta d’inversió pública història 
en polítiques d’habitatge i manifesta la necessitat d’implementar mesures legislati-
ves, fiscals i pressupostàries orientades a la creació d’un ampli parc d’habitatge pú-
blic i garantir el dret a l’habitatge, protegint a les famílies més vulnerables i evitant 
l’especulació i els augments descontrolats dels preus del lloguer.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5 

5) Reduir a la meitat la despesa pública en mitjans de comunicació amb l’objec-
tiu d’alliberar aquests recursos econòmics i destinar-los a polítiques socials d’ha-
bitatge.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 7 

7) Impulsar la construcció de com a mínim 5.000 habitatges públics cada any 
durant la propera dècada, per tal d’augmentar de manera ràpida el parc d’habitat-
ges social disponible.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 10 

10) Implementar amb recursos suficients un pla integral de suport a les persones 
vulnerables per tal de garantir el dret a l’habitatge.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació del punt 13

13) Instar al Govern de la Generalitat a que compleixi amb la Moció 140/XII del 
Parlament de Catalunya i encarregui a l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques 
Públiques (Ivàlua) un estudi sobre l’efecte que tindria sobre l’oferta d’habitatge de 
lloguer i sobre la rehabilitació i qualitat de parc immobiliari residencial la limitació 
de preus de lloguer per a habitatges que tinguin una antiguitat superior a 35 anys i 
no hagin estat reformades per donar compliment als requisits d’accessibilitat i estal-
vi energètic de la normativa actual, i valorar la seva implantació.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 73788)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a 
garantir el dret a l’habitatge (tram. 302-00223/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió al punt 2

2) Treballar conjuntament amb les altres administracions de l’Estat per un gran 
Pacte d’Estat per l’habitatge, aportant mesures i recursos propis que complementin 
aquelles provinents del Govern de l’Estat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 3

3. Instar al Govern de l’Estat a ampliar els Destinar part dels recursos extraor-
dinaris obtinguts del Govern de l’Estat per la lluita contra la crisi provocada per la 
Covid-19 al combat de l’emergència habitacional, per tal de garantir un habitatge 
digne per totes les persones que estan a les llistes d’emergència i per aquelles que 
no disposen d’un habitatge amb les condicions necessàries per poder fer un confina-
ment que garanteixi el benestar de tota la família.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Reforçar la Mesa d’Emergències de Catalunya i les 11 meses locals per po-
der aplicar un pla de xoc per donar resposta a les famílies en situació d’emergència 
habitacional activant tots els recursos i mecanismes que la legislació permet per 
reduir el nombre màxim de possibles casos favorables pendents d’habitatges mitjan-
çant l’ampliació del nombre d’habitatges disponibles i el desplegament de les mesu-
res que en aquesta matèria preveu el Decret Llei 17/2019, de mesures urgents per a 
garantir un allotjament adequat a les famílies en situació de vulnerabilitat, d’acord 
amb les previsions de la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 5

5. Posar en marxa una Actualitzar la campanya comunicativa institucional rea-
litzada als mitjans de comunicació per a informar a la ciutadania de Catalunya dels 
drets que els garanteix la Llei 24/2015 i, incorporant informació sobre el Decret llei 
17/2019, ja que la informació és imprescindible per exigir l’acompliment dels seus 
drets i evitar la desinformació i els abusos que sovint existeixen en matèria de vul-
nerabilitat habitacional.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 6

6. Inspeccionar i obligar Reforçar els mecanismes de control activats d’acord 
amb la Llei 4/2016 i el Decret Llei 17/2019 perquè els grans tenidors d’habitatge a 
complir compleixin amb la llei i fer facin l’obligatòria oferta de lloguer social a les 
famílies en situació d’exclusió residencial tal i com està previst a la Llei 24/2015 i 
al decret Llei 17/2019, i en cas contrari, iniciar els expedients sancionadors corres-
ponents. Per poder fer-ho, cal destinar els recursos tècnics necessaris per fer un pla 
d’inspeccions que permeti obrir tants expedients sancionadors, en primera instància 
per part dels ajuntaments, com incompliments de la norma es detectin.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 7

7. Impulsar la construcció d’habitatges provisionals de proximitat, per tal d’aug-
mentar de manera ràpida el parc d’habitatges social disponible per reallotjar, mesura 
amb bon i ràpid resultat estructural per a reallotjaments temporals per a necessitats 
urgents.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8

8. Donar el suport necessari als ajuntaments perquè, en exercici de la seva capa-
citat inspectora prevista a la Llei 24/2015, impulsin expedients de cessió obligatòria 
de pisos buits fomentant l’establiment de convenis de col·laboració en matèria de 
finançament compartit de les operacions d’expropiació temporal, com ja s’ha pogut 
fer amb l’Ajuntament de Barcelona.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Intensificar el funcionament de la Comissió de Seguiment (CS) del Protocol 
de Llançaments de la ciutat de Barcelona entre el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC), Departament de Justícia, Ajuntament de Barcelona i operadors 
jurídics i constituir la Comissió de Seguiment del Protocol de Llançaments de Ca-
talunya entre el TSJC, Generalitat de Catalunya, entitats municipalistes (Associació 
Catalana de Municipis ACM i Federació de Municipis de Catalunya FMC) i opera-
dors jurídics, tot actualitzant els criteris de col·laboració i cooperació inherents als 
Protocols i la seva orientació al nou marc normatiu vigent en matèria de dret a l’ha-
bitatge, la necessitat de procurar solucions integrals a les persones en risc de vulne-
rabilitat social i la garantia de la cohesió social com un valor fonamental de l’ac-
tuació dels poders públics.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10

10. Ampliar els recursos destinats a donar suport a les persones vulnerables en 
situació d’ocupació sense títol, ja que cada vegada hi ha més famílies en situació de 
vulnerabilitat sense alternativa habitacional que ocupen habitatges sense títol habi-
litant. En aquest sentit, es fa necessari que el Govern i els ajuntaments reforcin els 
mecanismes d’atenció social i acompanyament a aquestes famílies en els processos 
de negociació i mediació amb les propietats.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 11

11. Impulsar activament que els ajuntaments apliquin el padró obligatori en tots 
els municipis, també per les persones que estan ocupant un habitatge o no tenen do-
micili fix, tal i com preveu la legislació, així com instar els ajuntaments amb mesa 
d’emergències propia a eliminar el requisit d’alguns reglaments locals de meses 
d’emergència que demanen 2 o 3 anys d’antiguitat al padró per poder accedir als re-
cursos d’emergència habitacional.
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Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 12

Posar en marxa els mecanismes adients per a incrementar el parc públic d’ha-
bitatge a Catalunya. És palès que la manca d’habitatge públic que tenim requereix 
d’una estratègia estructural a llarg termini per a augmentar el parc públic d’habi-
tatge, especialment de lloguer, i assimilar-ho, com a mínim, a la mitjana europea: 

a). Aprovar definitivament abans d’acabar l’any durant l’any 2021 el Pla Terri-
torial Sectorial d’Habitatge coma eina de planificació territorial de les polítiques 
d’habitatge públic, amb dotació d’acord a la memòria econòmica per a la seva efec-
tiva aplicació.

b). Impulsar els acords de col·laboració entre administracions públiques per a un 
cofinançament que permeti dotar de recursos tècnics i econòmics als ens i organis-
mes competents per a desenvolupar el Decret 17/2019, de 23 de desembre, en l’àmbit 
urbanístic i d’habitatge, i iniciar expedients per les expropiacions temporals de pisos 
buits, dotació de reserves de sòl, la creació de cooperatives d’habitatge, incentivar 
la rehabilitació d’habitatges...

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 13

13. Avançar en la regulació dels preus dels lloguers, que freni l’augment de preus 
abusius que expulsa la gent dels seus barris, potenciant alhora la viabilitat i sufi-
ciència de l’oferta de lloguer, i habilitant la Generalitat i els ajuntaments per poder 
implementar regulacions del lloguer. Exigint a l’estat que respecti el marc regulatori 
de control de preus que desplegui la Generalitat i el Parlament.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 14

14. Ampliar la dotació pressupostària, en funció de la quantia definitiva de la 
transferència a càrrec del Plan Estatal de Vivienda i la disponibilitat pressupostària 
que se’n derivi, dels ajuts al pagament del lloguer per tal d’igualar, com a mínim, el 
mateix nombre d’ajuts i imports que els atorgats al 2018, adaptant els requisits a la 
situació social i les necessitats de les persones amb dificultat de fer front a la renda 
de lloguer, i agilitzar la seva tramitació en la mesura de les possibilitats de les Ofi-
cines Locals d’Habitatge.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 15

15. Fer les accions pertinents per a facilitar la incorporació dels habitatges d’us 
turístic al parc d’habitatge d’us habitual: 

a. Incentivar que els ajuntaments reforcin i potenciïn la captació d’habitatges 
privats disponibles per les bosses de lloguer social, amb mesures especialment des-
tinades a facilitar que apartaments turístics que ara estan buits puguin allotjar a 
famílies amb infants en situació de vulnerabilitat.

b. Fer les accions pertinents, si s’escau, per a que l’Estat i els ajuntaments a rea-
litzar les modificacions legislatives amb la finalitat d’establir limitacions en l’exer-
cici de l’activitat dels habitatges d’ús turístic en zones d’alta demanda tensionada 
d’habitatge.

c. Fer les accions pertinents, si s’escau, per a què l’Estat i els ajuntaments a realit-
zar modificacions legislatives per a poder establir límits a l’activitat del lloguer d’habi-
tacions amb finalitats turístiques en les àrees d’alta demanda tensionada d’habitatge.
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d. Donar suport als ajuntaments per augmentar la capacitat de control, inspec-
ció i sanció sobre el possible us fraudulent de contractes de temporada que enco-
breixen l’ús habitatges habituals.

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 16

16. Incrementar, d’acord amb la disponibilitat pressupostària de la Generalitat 
i els ajuntaments, els recursos tècnics, jurídics i econòmics de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya i Oficines Locals d’Habitatge, per tal de garantir la capacitat 
d’atenció a totes les persones que sol·liciten ajuts per l’habitatge, així com la capaci-
tat inspectora i sancionadora de tots aquells casos d’ús anòmal de l’habitatge de què 
les administracions puguin tenir coneixement a través de la seva funció inspectora 
o les denúncies rebudes.

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 17

17. Garantir els drets bàsics i els subministraments d’aigua llum i gas a les famí-
lies en situació de vulnerabilitat: 

a. Fer les gestions necessàries per la firma, abans de tres mesos, dels conve-
nis amb les empreses subministradores de serveis bàsics, tal com estableix la llei 
25/2015, de 29 de juliol, per tal que aquestes apliquin descomptes significatius per 
garantir l’accés de les famílies als serveis bàsics de llum, gas i aigua.

b. Requerir als ajuntament en l’obligació de les empreses municipals proveïdores 
d’aigua a garantir I accés a l’aigua de les persones que estan en situació de precari 
en l’habitatge, tal com ja ho fa l’AMB.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de 
comunicació públics autonòmics
302-00224/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 73116; 73352 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.07.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 73116)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els mitjans de comunicació públics autonòmics (tram. 302-00224/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat al punt 2

I, en general, per la seva gestió al front de la Conselleria de Cultura.
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6. El Parlament de Catalunya reprova el senyor Roger Loppacher i Crehuet, 
president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, per la seva conducta clarament 
incompatible amb el valors de independència i neutralitat pels que ha de vetllar al 
capdavant de la institució i pel greu incompliment dels deures i obligacions inhe-
rents al càrrec.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 73352)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Daniel Serrano Coronado, diputat 

del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació 
públics autonòmics (tram. 302-00224/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 6 bis

6 bis. Reprova el senyor Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, per la seva conducta clarament incompatible amb els 
valors de independència i neutralitat pels que ha de vetllar al capdavant de la insti-
tució i pel greu incompliment dels deures i obligacions inherents al càrrec.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Daniel Serrano Coronado, diputat, 

SP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes, els 
reptes i les oportunitats digitals arran de la pandèmia de Covid-19
302-00225/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 73755; 73787 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 73755)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre els efectes, els reptes i les oportunitats digitals ar-
ran de la pandèmia de Covid-19 (tram. 302-00225/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 11 bis

11 bis. A regular el teletreball en el marc l’administració de la Generalitat, amb 
diàleg amb els representants dels treballadors i treballadores, garantint el dret a la 
desconnexió digital i les condicions laborals adequades.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 18 bis

18 bis. Impulsar la xarxa pública de fibra òptica també en el darrer km en col·la-
boració amb els municipis

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 73787)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes, els reptes 
i les oportunitats digitals arran de la pandèmia de Covid-19 (tram. 302-00225/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió al punt 6

6. Col·laborar amb la resta de les Administracions Públiques espanyoles i euro-
pees en el desenvolupament d’estàndars informàtics que possibilitin la interrelació 
de dades i procediments universalitzats, evitant costoses duplicitats i noves Tor-
res de Babel.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 9

9. Realitzar accions comunicatives Llançar campanyes de marketing 2.0 amb la 
finalitat de reiterar i no decaure la conscienciació d’adopció de les mesures sanità-
ries establertes per la lluita contra la propagació del Covid-19.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10

10. Mantenir el Programa de suport a la digitalització de l’empresa de comerç i 
serveis.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 12

12. Avançar decididament en la digitalització del món rural, establint un pla 
amb intervenció pública que garanteixi millori la cobertura i les qualitats de con-
nexió, facilitant a les zones «fosques» opcions de connexió segures (més enllà dels 
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interessos de les difererents companyies operadores) i que faci possible realment la 
connectivitat del rural.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 16

16. Impulsar mesures que facilitin la transformació digital de les empreses cata-
lanes, especialment les pimes, i l’atracció de noves activitats a través de la implan-
tació de les tecnologies vinculades a la Indústria 4.0 i d’un entorn que proveeixi ser-
veis avançats i disposi de les infraestructures necessàries per al seu desplegament.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 18

18. Desenvolupar una estratègia público-privada que permeti donar solucions 
als reptes de tots els agents que composen la cadena agroalimentària, així com els 
mercats agraris.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 20

20. Impulsar les mesures establertes al Pla de Suport a la Indústria de l’Automo-
ció i la mobilitat d’estímul a la demanda de vehicles de baixes emissions.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 21

21. Desenvolupar, en el marc de la revisió del model d’autonomia i d’atenció a les 
persones, plans i ajudes tendents al desenvolupament i increment del cohousing en 
les zones rurals, com complement o alternativa a les residències de la tercera edat.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 22

22. Impulsar mesures per a la reactivació de l’activitat comercial i de l’artesania.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 26

26. Incrementar la dotació econòmica dels Plans Educatius d’Entorn per a la 
promoció de les activitats extraescolars durant el curs 20/21.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 28

28. Revisar Renovar el mapa de zones farmacèutiques i remunerar les guàrdies 
en el medi rural, prenent com a base les àrees bàsiques de salut.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 29

29. Mantenir les línies d’ajut a la competitivitat del comerç i els serveis.
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Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació al punt 30

30. Continuar implementant el Pacte Nacional per la Indústria, per, entre d’al-
tres, possibilitar la creació d’ocupació de qualitat, fomentar la cohesió social i aju-
dar a vertebrar el territori; amb actuacions de foment de l’R+D+i i de digitalització 
de les empreses.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas,  GP ERC; portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència, 
les eines de control democràtic i el compromís contra la corrupció
302-00226/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 73779 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 73779)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
transparència, les eines de control democràtic i el compromís contra la corrupció 
(tram. 302-00226/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 4

4. Recorda que en el punt XI de la resolució 735/XII sobre la lluita contra la 
corrupció, exigia uns mitjans públics exemplars en aquesta lluita. En aquest marc 
celebra l’emissió per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de la 
emissió del reportatge «El Virus de la Corona» sobre les presumptes corrupcions 
que afecten a la Casa Reial i lamenta que els mitjans de comunicació públic estatal 
no hagin afrontat aquest afer amb la mateixa voluntat d’exemplaritat. També recorda 
que en aquell punt se l’hi exigia a la CCMA la programació de continguts específics 
sobre els casos de corrupció política que afecten a l’expresident Jordi Pujol, una re-
solució que la direcció de la CCMA encara no ha complert.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5.a

5.a Estudiar i implementar les accions legals pertinents per eliminar qualsevol 
títol i condecoració atorgats pel Govern a la institució monàrquica, així com els pro-
tocols que puguin implicar qualsevol vassallatge o tracte privilegiat i diferenciat, i la 
retirada de subvencions i altres col·laboracions amb fundacions privades o públiques 
presidides per la casa reial.



BOPC 653
22 de juliol de 2020

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 17 

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5.f.i

Encarregui al Departament de la Presidència que faci una enquesta, amb l’as-
sessorament del Centre d’Estudis d’Opinió, sobre la percepció de la monarquia al 
conjunt de l’Estat Espanyol que abordi, com a mínim, el seu rol en el conflicte de-
mocràtic entre Catalunya i l’Estat Espanyol, les preferències sobre monarquia o re-
pública, i l’impacte de la presumpta corrupció de Juan Carles I.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5.f.ii

Encarregui a l’Institut d’Estudis de l’Autogovern un informe de política compa-
rada sobre els procediments de control democràtic de les monarquies europees ac-
tuals, per tal d’analitzar amb rigor les eines de control i indicadors de transparència/
opacitat de la monarquia en relació a institucions similars.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 6

6. Finalment, el Parlament de Catalunya, s’afegeix a la preocupació expressada 
al si del Consell de Drets Humans de Nacions Unides, que en el seu darrer examen 
periòdic –que va tenir lloc el proppassat 17 de juliol– ha tornat a recordar que al si 
de l’Estat espanyol es continuen vulnerant els drets de llibertat d’expressió i reunió 
pacífica, es continuen produint casos d’ús excessiu de força per part dels cossos ar-
mats i policials, i que ha demanat, també, la reforma del delicte de sedició.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
general i les prioritats de país
302-00227/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 73757; 73777 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 73757)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política general i les prioritats de país (tram. 302-00227/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al final del punt 2

2. Així mateix, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
donar compliment als punts aprovats pel mateix Parlament de Catalunya de totes les 
mocions presentades pels grups parlamentaris al llarg d’aquesta legislatura.



BOPC 653
22 de juliol de 2020

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 18

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió dels punts 2.1, 2,2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 73777)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política general i 
les prioritats de país (tram. 302-00227/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

2. Així mateix el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a donar 
compliment a totes les mocions aprovades pel mateix Parlament de Catalunya de: 

2.2. La Moció 15/XII, sobre les conseqüències socials, ecològiques i laborals del 
model turístic.

2.3. La Moció 26/XII, sobre les conseqüències de les normes imposades pels 
mercats financers respecte a les polítiques públiques.

2.4. La Moció 38/XII sobre el règim del 78 i la necessitat de plena sobirania per 
a construir un país alliberat nacionalment i socialment.

2.5. La Moció 51/XII, sobre el balanç del primer any de legislatura pel que fa a 
la repressió, la defensa dels drets fonamentals i l’autodeterminació.

2.6. La Moció 63/XII, sobre la feminització de la pobresa.
2.7. La Moció 82/XII, sobre el transport sanitari i els serveis d’emergències.
2.8. La Moció 96/XII, sobre la segregació escolar i l’adopció de mesures en l’àm-

bit de l’educació.
2.9. La Moció 104/XII, sobre la crisi ecològica i els conflictes ambientals i ter-

ritorials.
2.10. La Moció 116/XII, sobre la precarietat laboral al sector públic.
2.12. La Moció 134/XII sobre la gestió dels serveis públics.
2.13. La Moció 144/XII, sobre les necessitats i les reivindicacions socials i els 

pressupostos.
2.14. La Moció 159/XII, sobre els nous projectes d’incineració de residus.
2.15. La Moció 170/XII, sobre les mesures en l’àmbit econòmic i social en la si-

tuació derivada de la pandèmia de Covid-19.
2.16. La Proposta de resolució número 15 del Debat general sobre la gestió de la 

crisi del Covid-19 del SGP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre els accidents laborals ocorreguts a les mines del Bages
354-00322/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers So-
cials i Famílies, en la sessió 29, tinguda el 15.07.2020, DSPC-C 527.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre la situació dels treballadors d’Iberpotash i de l’empresa 
subcontractada Montajes Rus
354-00323/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers So-
cials i Famílies, en la sessió 29, tinguda el 15.07.2020, DSPC-C 527.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies sobre les actuacions previstes relatives a l’accident mortal 
d’un treballador de la planta de l’empresa IQOXE, de la Canonja 
(Tarragonès)
354-00332/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Yolanda López Fernández, del GP CatECP (reg. 
72393).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Treball, Afers Socials i Famílies, 15.07.2020.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Rafael Sánchez Navarro, portaveu 
tècnic de la Taula de Consens pel Delta, davant la Comissió de 
Territori perquè informi sobre les mesures que cal adoptar per a la 
protecció del delta de l’Ebre
356-00709/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 28, tinguda el 13.07.2020, DSPC-C 524.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Curto Hierro, vicepresident 
de la Comunitat de Regants del Sindicat Agrícola de l’Ebre, davant 
la Comissió de Territori perquè informi sobre les mesures que cal 
adoptar per a la protecció del delta de l’Ebre
356-00710/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 28, tinguda el 13.07.2020, DSPC-C 524.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Afectades Subvencions al Lloguer davant la Comissió de Territori 
perquè informi sobre la situació dels afectats
356-00721/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 28, tinguda el 13.07.2020, DSPC-C 524.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de 
Llogateres davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la 
renovació dels lloguers pel fons d’inversió immobiliari Lazora amb 
preus per damunt del preus de mercat
356-00724/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 28, tinguda el 13.07.2020, DSPC-C 524.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del fons d’inversió 
immobiliari Lazora davant la Comissió de Territori perquè informi 
sobre la situació provocada per la renovació de lloguers en edificis 
d’habitatges de la seva propietat
356-00736/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 28, tinguda el 13.07.2020, DSPC-C 524.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Giró Castanyer, president de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, i d’Albert Torrents 
Miguez, responsable de Salut, Participació i Associacionisme de 
la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informin sobre 
un nou model participatiu amb relació als recursos residencials per a 
gent gran
356-00761/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 29, tinguda el 15.07.2020, DSPC-C 527.

Sol·licitud de compareixença d’Andrew Funk, president de 
l’Associació Homeless Entrepreneur, davant la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l’afectació en les 
persones sense llar de la crisi sanitària social i econòmica provocada 
per la Covid-19
356-00762/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 29, tinguda el 15.07.2020, DSPC-C 527.

Sol·licitud de compareixença dels inspectors de treball que han 
actuat els darrers dos mesos a les mines del Bages davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informin sobre 
les actuacions dutes a terme en aquestes mines
356-00794/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 29, tinguda el 15.07.2020, DSPC-C 527.
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Sol·licitud de compareixença de representants d’Iberpotash, SA, 
o d’ICL Iberia Súria & Sallent davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies perquè informin sobre els accidents laborals 
ocorreguts a les mines del Bages
356-00795/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 29, tinguda el 15.07.2020, DSPC-C 527.

Sol·licitud de compareixença de representants de l’empresa Montajes 
Rus, SL, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
perquè informin sobre els accidents laborals ocorreguts a les mines 
del Bages
356-00796/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 29, tinguda el 15.07.2020, DSPC-C 527.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els 
accidents laborals a les mines del Bages
355-00187/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 29, tinguda 
el 15.07.2020, DSPC-C 527.

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació 
dels treballadors d’Iberpotash i Montajes Rus
355-00188/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 29, tinguda 
el 15.07.2020, DSPC-C 527.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Rafael Sánchez Navarro, portaveu tècnic de la 
Taula de Consens pel Delta, davant la Comissió de Territori per a 
informar sobre les mesures que cal adoptar per a la protecció del 
delta de l’Ebre
357-00770/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 28, tinguda el 13.07.2020, 
DSPC-C 524.

Compareixença de Xavier Curto Hierro, vicepresident de la Comunitat 
de Regants del Sindicat Agrícola de l’Ebre, davant la Comissió de 
Territori per a informar sobre les mesures que cal adoptar per a la 
protecció del delta de l’Ebre
357-00771/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 28, tinguda el 13.07.2020, 
DSPC-C 524.

Compareixença d’una representació de la Plataforma Afectades 
Subvencions al Lloguer davant la Comissió de Territori per a informar 
sobre la situació dels afectats
357-00772/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 28, tinguda el 13.07.2020, 
DSPC-C 524.

Compareixença d’una representació del Sindicat de Llogateres 
davant la Comissió de Territori per a informar sobre la renovació dels 
lloguers pel fons d’inversió immobiliari Lazora amb preus per damunt 
dels preus de mercat
357-00773/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 28, tinguda el 13.07.2020, 
DSPC-C 524.
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Compareixença d’una representació del fons d’inversió immobiliari 
Lazora davant la Comissió de Territori per a informar sobre 
la situació provocada per la renovació de lloguers en edificis 
d’habitatges de la seva propietat
357-00774/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 28, tinguda el 13.07.2020, 
DSPC-C 524.

Compareixença de Jordi Giró Castanyer, president de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, i d’Albert Torrents 
Miguez, responsable de Salut, Participació i Associacionisme de la 
Confederació, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
per a informar sobre un nou model participatiu amb relació als 
recursos residencials per a gent gran
357-00775/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 29, tinguda 
el 15.07.2020, DSPC-C 527.

Compareixença d’Andrew Funk, president de l’associació Homeless 
Entrepreneur, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
per a informar sobre l’afectació en les persones sense llar de la crisi 
sanitària, social i econòmica provocada per la Covid-19
357-00776/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 29, tinguda 
el 15.07.2020, DSPC-C 527.

Compareixença dels inspectors de treball que han actuat els darrers 
dos mesos a les mines del Bages davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a informar sobre les actuacions dutes a terme 
en aquestes mines
357-00777/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 29, tinguda 
el 15.07.2020, DSPC-C 527.



BOPC 653
22 de juliol de 2020

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) 25 

Compareixença de representants de l’empresa ICL Iberia Súria & 
Sallent davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a 
informar sobre els accidents laborals a les mines del Bages
357-00778/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 29, tinguda 
el 15.07.2020, DSPC-C 527.

Compareixença de representants de l’empresa Montajes Rus davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre 
els accidents laborals a les mines del Bages
357-00779/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 29, tinguda 
el 15.07.2020, DSPC-C 527.

Compareixença de Nora Miralles, periodista especialitzada en anàlisi 
internacional, davant la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i 
Polítics
357-00782/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics en la sessió 2, tin-
guda el 04.03.2019, DSPC-C 196.

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 
(CAPCIT)

Línia de treball del CAPCIT sobre algoritmes i intel·ligència artificial
394-00015/12

OBERTURA DE LA LÍNIA DE TREBALL

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
El Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), en la 

sessió tinguda el dia 15 de juliol de 2020, ha acordat d’iniciar una línia de treball 
sobre algoritmes i intel·ligència artificial (tram. 394-00015/12).

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2020
El secretari, Ferran Domínguez Garcia; el president, Roger Torrent i Ramió
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