
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 20/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la declaració de Catalunya com 
a zona de llibertat per a les persones LGBTIQ
250-00100/13
Adopció 27

1.15. Mocions

Moció 8/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la situació dels sectors econòmics
302-00010/13
Aprovació 27

Moció 9/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les mesures previstes per a fer front 
a l’increment dels delictes d’odi
302-00012/13
Aprovació 29

Moció 10/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’acció exterior
302-00013/13
Aprovació 30

Moció 11/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el model i les prioritats en matèria 
d’infraestructures
302-00014/13
Aprovació 31

Moció 12/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques energètiques
302-00015/13
Aprovació 33

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el pla de xoc en polítiques actives d’ocupació per a 
superar l’impacte de la Covid-19
300-00019/13
Substanciació 34

Interpel·lació al Govern sobre les bases per a la convivència i per a una Catalunya 
de tots
300-00020/13
Substanciació 34

Interpel·lació al Govern sobre les línies d’acció per a dur a terme la transformació 
del model econòmic
300-00021/13
Substanciació 34

Interpel·lació al Govern sobre el dret a interrompre voluntàriament l’embaràs al sis-
tema sanitari
300-00022/13
Substanciació 34

Interpel·lació al Govern sobre la situació social
300-00023/13
Substanciació 34
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Interpel·lació al Govern sobre la nova organització del Departament d’Economia  
i Hisenda
300-00024/13
Substanciació 34

Interpel·lació al Govern sobre la feminització del Cos de Bombers de la Generalitat
300-00025/13
Substanciació 35

Interpel·lació al Govern sobre la política d’execució penal
300-00026/13
Substanciació 35

Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu
300-00027/13
Substanciació 35

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el diàleg per Catalunya
302-00009/13
Rebuig 36

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les proves d’accés a la univer-
sitat per als alumnes de batxillerat
302-00011/13
Rebuig 36

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de reduir la des-
pesa política supèrflua
302-00016/13
Rebuig 36

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 d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
202-00002/13
Esmenes a la totalitat 37

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda ga-
rantida de ciutadania
202-00006/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 40

Proposició de llei de principis d’urgent aplicació als drets de les persones amb pro-
blemes de salut mental i llurs familiars
202-00007/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 40

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 40

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
202-00022/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 40

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’alliberament de les patents de les vacunes contra la 
Covid-19
250-00009/13
Esmenes presentades 41

Proposta de resolució sobre el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària
250-00010/13
Esmenes presentades 42
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Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla de xoc per a reduir les 
llistes d’espera
250-00011/13
Esmenes presentades 42

Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica
250-00012/13
Esmenes presentades 43

Proposta de resolució sobre els centres d’atenció primària de la Granja i Bonavis-
ta, a Tarragona
250-00013/13
Esmenes presentades 44

Proposta de resolució sobre la salut mental infantil
250-00015/13
Esmenes presentades 44

Proposta de resolució sobre la situació dels serveis de salut al Maresme
250-00016/13
Esmenes presentades 45

Proposta de resolució sobre el compliment íntegre de les penes del líders del procés
250-00129/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció pediàtrica
250-00130/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre l’abonament del bo tèrmic
250-00131/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre les necessitats de la infermeria
250-00132/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre l’abordament amb garanties de la temporada de la 
fruita a Lleida
250-00133/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la supressió de la figura del Síndic de Greuges
250-00134/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre el millorament de les instal·lacions de l’Escola de Po-
licia de Catalunya
250-00135/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre l’atenció primària a Dosrius
250-00136/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre l’Escola Pompeu Fabra, de Vilanova del Camí
250-00137/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre el CAP de Gelida
250-00138/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre el CAP de Sitges
250-00139/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució de rebuig i reprovació de l’actuació de la presidenta del Par-
lament de Catalunya amb relació a la commemoració del Dia de les Forces Armades
250-00140/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la constitució d’una taula de diàleg entre partits catalans
250-00141/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48
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Proposta de resolució sobre la reparació dels habitatges de l’Agència Catalana de 
l’Habitatge a Tarragona
250-00142/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la reactivació de les convocatòries de la Llei 2/2004, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
250-00143/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre l’educació afectiva i sexual dels menors
250-00144/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la salut de les dones que pateixen violència masclista
250-00145/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de sensibilització sobre 
les formes de violència masclista
250-00146/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre 
hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat
250-00147/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre els serveis tècnics de punt de trobada
250-00148/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre l’Escola Remolins, de Tortosa
250-00149/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre el dispensari del barri Gaudí, de Reus
250-00151/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la constitució i la convocatòria urgent de la taula de 
treball del sector del vi i el cava al Penedès
250-00152/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors del sector tu-
rístic i la creació d’un segell de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria 
i la restauració
250-00153/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució de rebuig al recurs interposat pel Partit Popular contra la 
Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista
250-00154/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució de rebuig a la concessió d’indults als condemnats per haver 
assestat un cop a la democràcia
250-00156/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre el transport sanitari entre els hospitals del Consorci 
Sanitari de l’Alt Penedès i el Consorci Sanitari del Garraf i entre Vilafranca del Pe-
nedès, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes
250-00157/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució de reprovació de la presidenta del Parlament de Catalunya
250-00158/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 i altres cursos el 
curs 2021-2022 a Vilafant
250-00159/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52
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Proposta de resolució sobre el restabliment del servei de pediatria al CAP El Pla, 
de Sant Feliu de Llobregat
250-00160/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva
250-00161/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre l’exclusió sanitària i els drets sexuals i reproductius
250-00162/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció assistida
250-00163/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un centre d’urgències d’atenció 
primària a Segur de Calafell
250-00164/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre l’impuls dels medicaments genèrics i biosimilars
250-00165/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre l’exclusió dels serveis bancaris dels col·lectius no digi-
talitzats i els territoris poc poblats i la pèrdua de qualitat dels serveis
250-00166/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre la creació d’un consorci d’industrialització i desenvo-
lupament econòmic
250-00167/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord sobre la tramitació de les iniciatives legislatives trameses per la Comissió 
Mixta del Congrés dels Diputats i el Senat per a la Unió Europea als efectes de la 
funció de control del principi de subsidiarietat
395-00085/13
Acord 54

Resolució de la Presidència del Parlament de delegació en la secretària general de 
l’exercici de determinades competències i de la signatura d’actes administratius de 
naturalesa econòmica i contractual
395-00115/13
Resolució 54

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant del Ple per a debatre sobre 
la desjudicialització del conflicte polític entre Catalunya i Espanya
350-00005/13
Substanciació 55

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes amb la conse-
llera d’Igualtat i Feminismes sobre les agressions homòfobes del 29 i el 30 de maig de 
2021 a Barcelona i la resta de denúncies per LGBTI-fòbia del primer trimestre d’any
354-00004/13
Acord sobre la sol·licitud 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el con-
seller d’Economia i Hisenda sobre els objectius i el pla de treball del departament
354-00009/13
Retirada de la sol·licitud 56
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori amb 
el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre els ob-
jectius i el pla de treball del departament
354-00017/13
Retirada de la sol·licitud 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb el 
conseller d’Educació sobre els objectius i el pla de treball del departament
354-00018/13
Retirada de la sol·licitud 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre les llistes d’espera per a accedir als serveis de salut mental
354-00024/13
Sol·licitud i tramitació 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Sa-
lut sobre la nova onada de contagis de Covid-19 i l’afectació en l’atenció primària
354-00026/13
Sol·licitud i tramitació 56

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

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Domingo Domingo, president de la Unió 
de Consells Esportius de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya
352-00001/13
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en ponència de Josep Monràs i Galindo, alcalde i regidor d’Es-
ports de Mollet del Vallès i president del Consell Esportiu del Vallès Oriental, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00002/13
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en ponència de Joan Carles Burriel Paloma, exdirector de l’Ins-
titut Nacional d’Educació Física de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00003/13
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en ponència de Pere Manuel Gutiérrez, president del Col·legi 
Professional de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00004/13
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en ponència d’Enric Truño i Lagares, exregidor de l’Ajuntament 
de Barcelona i responsable dels Jocs Olímpics de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00005/13
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència de Joan Soteras Vigo, president de la Federació 
Catalana de Futbol, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-00006/13
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Munici-
pis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00007/13
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat fí-
sica de Catalunya
352-00008/13
Sol·licitud 58
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Proposta d’audiència en ponència de José Maria Moreno Peña, director general de 
l’Associació Espanyola de Videojocs (Aevi), amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00009/13
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Cruces Almellones, secretari general de 
l’Associació Vinícola Catalana, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’ac-
tivitat física de Catalunya
352-00010/13
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència d’Enric Porta Marín, secretari general de la Unió 
de Licoristes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00011/13
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència de Maria del Mar Torres Ramentol, directora de 
l’Institut del Cava, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-00012/13
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Esport Català Universitari 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00013/13
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència de Carles Eliseo Sánchez Lancis, vicerector de 
Relacions Institucionals i de Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00014/13
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència de Laura Vall·llosera Casanovas, vicerectora d’Es-
tudiants i d’Inserció Laboral de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00015/13
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència de Manel Ibern Alcalde, ex-secretari general de 
l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00016/13
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Llop Padilla, president de la Confede-
ració Europea d’Esport i Salut (CESS) i vicepresident de l’Associació Internacional 
d’Esport i Cultura (ISCA), amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00017/13
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència de Josep Viladot i Voegeli, president de Gestiona, 
Associació Catalana d’Entitats de Gestió d’Instal·lacions Esportives Públiques, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00018/13
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència d’Anna Pruna i Grivé, presidenta d’Indescat, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00019/13
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència de Mariona Violán Fors, codirectora del Pla d’ac-
tivitat física, esport i salut i coordinadora del Dia Mundial de l’Activitat Física a Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00020/13
Sol·licitud 61
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Proposta d’audiència en ponència de David Escudé Rodríguez, regidor d’Esports 
de l’Ajuntament de Barcelona i diputat delegat d’Esports de la Diputació de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00021/13
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència de Juli Pernas López, director de la Fundació 
Barcelona Olímpica, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-00022/13
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència de Joan Anton Camuñas Feijoo, ex-secretari ge-
neral de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00023/13
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència de Josep Campaña Oviedo, president de l’Asso-
ciació Catalana de Gestors Esportius de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00024/13
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Canela Piqué, conseller delegat i di-
rector del Grup DIR, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-00025/13
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en comissió de Gerard Esteva i Viladecans, president de la 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb relació a la Proposició 
de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00033/13
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en comissió de Maria Isabel Zamora Gómez, presidenta de 
la Federació Catalana de Voleibol, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00034/13
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Tamayo de Tennis, president de la Fede-
ració Catalana de Tennis, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00035/13
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Merino i Urbano, president de la Fede-
ració d’Entitats Excursionistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de Llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00036/13
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Bertran i Campañà, president de la Fede-
ració Catalana de Natació, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00037/13
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió de Carles Muñoz i Vàzquez, president de la Fe-
deració Esportiva de Catalunya amb paràlisi cerebral, amb relació a la Proposició 
de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00038/13
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió de Marina Gómez Hernández, presidenta de 
la Federació Esportiva de Catalunya de persones amb discapacitat intel·lectual 
(ACELL),amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00039/13
Sol·licitud 64
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Proposta d’audiència en comissió de Israel López Ferrer, director de l’Escola d’en-
trenadors i entrenadores de la Federació Catalana de Futbol, amb relació a la Pro-
posició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00040/13
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió de Toti Mumbrú i Vinyet, gerent de l’Escola d’En-
trenadors de la Federació Catalana de Basquetbol, amb relació a la Proposició de 
Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00041/13
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió d’Ignasi Planas i Rivas, president de la Federació 
Catalana de Rugbi, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-00042/13
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Vallès Mestre, president de la Federació 
Catalana de Beisbol i Sofbol, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’ac-
tivitat física de Catalunya
352-00043/13
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en comissió de Kaissa Larjomaa, secretària general de l’Eu-
ropean Non– Governmental Sport Organisation, amb relació a la Proposició de Llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00044/13
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en comissió de Stephan Bergh secretari general de Swedish 
Sports Confederation-Riksidrottsförbundet RF, amb relació a la Proposició de Llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00045/13
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en comissió de Julián García González, president del Club 
Natació Atlètic–Barceloneta, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’acti-
vitat física de Catalunya
352-00046/13
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Vall i Dalmau, president del Club de Ten-
nis Taula Borges, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-00047/13
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Club Patí Congrés, amb 
relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00048/13
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en comissió de Núria Terribas, presidenta del Club Vòlei Sant 
Cugat ,amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00049/13
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en comissió de Vicente Javaloyes Sanchís, President de la 
Comissió d’Experts per l’estudi de la Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00050/13
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en comissió de Toni Garcia, secretari de l’INEFC Sports Law 
Alumni, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00051/13
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en comissió de Paola Manjón de Olañeta membre de l’Asso-
ciació ACIDH, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00052/13
Sol·licitud 67
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Proposta d’audiència en comissió de José Antonio Vivanco Hidalgo, president de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona secció de dret esportiu, amb relació a la 
Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00053/13
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Sans i Juan, director de la Unió de Fe-
deracions esportives de Catalunya, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00054/13
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en comissió de Rafael Niubó i Baquè, amb relació a la Propo-
sició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00055/13
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en comissió d’Andreu Camps i Povill, secretari general de la 
Reial Federació Espanyola de Futbol, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya
352-00056/13
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en comissió de Josep Mª Raurich i Puigdevall, amb relació a 
la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00057/13
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de PIMEC, amb relació a la 
Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00063/13
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Foment del Treball Naci-
onal, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00064/13
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Gimnasos DIR, amb rela-
ció a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00065/13
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Vinícola Cata-
lana, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya ç
352-00066/13
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Asociación Española de 
Campos de Golf, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-00067/13
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en ponència d’un representant del Real Club de Polo de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00068/13
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en ponència d’un representant de l’Asociación Española de 
videojuegos,amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Ca-
talunya de Catalunya
352-00069/13
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral
352-00070/13
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis amb relació a la Proposició de llei electoral
352-00071/13
Sol·licitud 70
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Ferran Martínez i Coma, 
professor de l’Escola de Govern i Relacions Internacionals de la Griffith University, 
amb relació a la Proposició de llei electoral
352-00072/13
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en ponència de Joan Rodríguez Teruel, professor de ciència 
política de la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei electoral
352-00073/13
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en ponència de Gabriel Colomé Garcia, professor de ciència 
política a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
electoral
352-00074/13
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència d’Ana María Sanz León, cap d’estudis del Grau de 
Ciències Polítiques i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei electoral
352-00075/13
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència d’Eva Anduiza Perea, coordinadora de la Unitat 
de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei electoral
352-00076/13
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència de Pere Manuel, president del Col·legi Oficial de 
Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00110/13
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Martí, vicepresident de l’Associació 
Catalana de Psicologia de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00111/13
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Padrós, president del Col·legi Oficial 
de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00112/13
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Aguadé, degà del Col·legi de Fisio-
terapeutes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00113/13
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència d’August Tarragó, president de l’Associació d’Em-
presaris de Clubs Catalans de Fitness, amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya
352-00114/13
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència de Julián García, president de l’Associació Em-
presarial de Clubs de Natació, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’ac-
tivitat física de Catalunya
352-00115/13
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Cerveceros de España 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00116/13
Sol·licitud 72
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Proposta d’audiència en ponència de Ramón Agenjo Bosch, vicepresident de la 
Fundació Damm, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00117/13
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Cecot amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00118/13
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència de Jacint Soler Matutes, director de Col·lectius i 
Relacions Internacionals de Pimec, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00119/13
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència d’Anna Pruna, presidenta del clúster de la indús-
tria de l’esport Indescat, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00120/13
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència de Josep Viladot, president de l’Associació Ca-
talana d’Entitats de Gestió d’Instal·lacions Esportives Públiques, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00121/13
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència de Josep Campaña, president de l’Associació 
Catalana de Gestors Esportius Professionals, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00122/13
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en ponència de José María Moreno, director general de l’As-
sociació Espanyola de Vídeojocs, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00123/13
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en ponència de Sergi Mesonero, cap de Relacions Instituci-
onals de la Lliga de Vídeojocs Professional, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00124/13
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en ponència de Marc Palol, representant de la consultoria Co-
Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00125/13
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Linares, director general de Top Ten 
Sports, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00126/13
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Domingo, president de la Unió de Con-
sells Esportius de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’acti-
vitat física de Catalunya
352-00127/13
Sol·licitud 75

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Vinyals, president de la Plataforma pro 
Seleccions Esportives Catalanes, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00128/13
Sol·licitud 75

Proposta d’audiència en ponència de Pere Sust, president de la Fundació Catala-
na per a l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00129/13
Sol·licitud 75
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Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Cayón, president del Centre Excursio-
nista de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-00130/13
Sol·licitud 75

Proposta d’audiència en ponència de Maria Corbella, representant de la Fundació 
Mensalus, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00131/13
Sol·licitud 76

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Sant Martí 
Esport amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00132/13
Sol·licitud 76

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Nàstic Genuine amb re-
lació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00133/13
Sol·licitud 76

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Més que Surf amb relació 
a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00134/13
Sol·licitud 76

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Isidre Esteve 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00135/13
Sol·licitud 76

Proposta d’audiència en ponència de Manuel Estepa, portaveu de la Plataforma 
Taula de Castelldefels, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat fí-
sica de Catalunya
352-00136/13
Sol·licitud 77

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club Natació Banyoles 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00137/13
Sol·licitud 77

Proposta d’audiència en ponència de Pere Lluís Mellado, director dels Serveis Ju-
rídics del Futbol Club Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00138/13
Sol·licitud 77

Proposta d’audiència en ponència de Roger Guasch, representant del R. C. D. Es-
panyol, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00139/13
Sol·licitud 77

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup Excursionista i 
Esportiu Gironí amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00140/13
Sol·licitud 77

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Medel, representant del Club Esportiu 
Ciutat La Seu, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00141/13
Sol·licitud 78

Proposta d’audiència en ponència de Ferran Pubill, president del Club d’Esquí de 
Fons Urgellet-Cerdanya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00142/13
Sol·licitud 78

Proposta d’audiència en ponència de Pere Porta, representant del Club Sedis Ai-
ram, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00143/13
Sol·licitud 78
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Proposta d’audiència en ponència d’Anna Aguilar, representant de Mountain Run-
ners del Berguedà, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-00144/13
Sol·licitud 78

Proposta d’audiència en ponència de Joan Carles Burriel, professor de legislació i 
organització de l’esport de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00145/13
Sol·licitud 78

Proposta d’audiència en ponència de Núria Puig, catedràtica de sociologia de l’es-
port de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, amb relació a la Propo-
sició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00146/13
Sol·licitud 79

Proposta d’audiència en ponència de Joan Anton Camuñas, ex-secretari general de 
l’Esport de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00147/13
Sol·licitud 79

Proposta d’audiència en ponència de Xavier M. Triadó, director del màster en Ges-
tió Econòmica d’Entitats Esportives de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00148/13
Sol·licitud 79

Proposta d’audiència en ponència de Joan Antoni Gutiérrez, especialista en medi-
cina de l’esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00149/13
Sol·licitud 79

Proposta d’audiència en ponència de Franchek Drobnic, especialista en medicina de 
l’esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00150/13
Sol·licitud 79

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Torres, director de la Federació Catalana 
de Vela, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00151/13
Sol·licitud 80

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Segura, especialista en dopatge, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00152/13
Sol·licitud 80

Proposta d’audiència en ponència de Marta Carranza, excomissionada d’Esports 
de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’ac-
tivitat física de Catalunya
352-00153/13
Sol·licitud 80

Proposta d’audiència en ponència de Maica Rubinat, coordinadora del Pla Nacional 
de Promoció de l’Activitat Física de la Generalitat, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00154/13
Sol·licitud 80

Proposta d’audiència en ponència de Daniel Còrdoba, acadèmic i empresari, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00155/13
Sol·licitud 81

Proposta d’audiència en ponència de Mario Ramírez Barajas, professor d’educació 
física amb experiència en federacions internacionals, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00156/13
Sol·licitud 81
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Proposta d’audiència en ponència de Marcel Llordella, gestor del Centre Esportiu 
Municipal de Bon Pastor, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00157/13
Sol·licitud 81

Proposta d’audiència en ponència de Pedrona Serra Payeras, membre del Grup 
d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya i responsable del projecte INEFC Global, amb rela-
ció a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00158/13
Sol·licitud 81

Proposta d’audiència en ponència de Toti Mumbrú, professional en diversos àm-
bits de l’esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00159/13
Sol·licitud 81

Proposta d’audiència en ponència de Cristina Clota, membre de la Junta Directiva 
de la Federació Catalana de Patinatge, amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya
352-00160/13
Sol·licitud 82

Proposta d’audiència en ponència de Maria Giné Garriga, professora titular de la 
Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00161/13
Sol·licitud 82

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Camino, cap de projecte del Pla de 
Barris de la Trinitat Vella, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00162/13
Sol·licitud 82

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Pujades i Martí, investigador i director 
de l’Institut de Recerca en Esport, Salut i Societat de la Universitat Ramon Llul, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00163/13
Sol·licitud 82

Proposta d’audiència en ponència de Borja García García, professor de gestió i po-
lítica esportiva de la Universitat de Loughborough, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00164/13
Sol·licitud 83

Proposta d’audiència en ponència de Sixte Abadía, especialista en ciències de l’ac-
tivitat física i de l’esport de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00165/13
Sol·licitud 83

Proposta d’audiència en ponència de Rafel Niubó, ex-secretari general de l’Esport, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00166/13
Sol·licitud 83

Proposta d’audiència en ponència de Javier Latorre, expert en dret de l’esport, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00167/13
Sol·licitud 83

Proposta d’audiència en ponència d’Ignasi Doñate, exdirector del Consell Català de 
l’Esport i advocat, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-00168/13
Sol·licitud 83
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Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Bassols, expert en dret esportiu, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00169/13
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència de Queralt Reig, membre del Tribunal Català de 
l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00170/13
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència de David Barrufet, advocat especialitzat en dret 
esportiu i exesportista professional, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00171/13
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Albert Canal, president de l’Associació 
Catalana de Dret Esportiu, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00172/13
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència de Juli Pernas, president de la Federació Espa-
nyola de Beisbol i de la Fundació Olímpica Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00173/13
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència de Joan Colom, expert en drogodependències i 
projectes de salut i esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00174/13
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en ponència de Carmen Cabezas, experta en medicina espor-
tiva i promoció de la salut, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00175/13
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Pons, expert en salut comunitària 
i projectes de promoció de l’activitat física, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00176/13
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en ponència de Josep Besora, expert en iniciatives comunità-
ries saludables «Projecte pas a pas», amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya
352-00177/13
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en ponència de Roser Pedret, infermera i experta en inicia-
tives comunitàries «Salut i esport», amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00178/13
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Segura, expert en la repercussió eco-
nòmica en el món de l’esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’ac-
tivitat física de Catalunya
352-00179/13
Sol·licitud 86

Proposta d’audiència en ponència de Pedrona Serra Payeras, membre del Grup 
d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya i responsable del projecte INEFC Global, amb rela-
ció a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00180/13
Sol·licitud 86
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Proposta d’audiència en ponència de Jordi Solà, representant de l’Associació del 
Consell de Centres de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00181/13
Sol·licitud 86

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Sánchez Lancis, vicerector de Relacions 
Internacionals i de Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00182/13
Sol·licitud 86

Proposta d’audiència en ponència de Laura Vall·llosera Casanovas, vicerectora d’Es-
tudiants i d’Inserció laboral de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00183/13
Sol·licitud 87

Proposta d’audiència en ponència de Susanna Soler Prat, investigadora d’esport i 
gènere, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00184/13
Sol·licitud 87

Proposta d’audiència en ponència de Rafel Magrinyà i Adrià Martín, de l’Escola Uni-
versitària de la Salut i l’Esport de la Universitat de Girona, amb relació a la Propo-
sició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00185/13
Sol·licitud 87

Proposta d’audiència en ponència de Manuel Vicente Garnacho i Lluís Albesa, de 
l’Escola Superior de Ciències de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, amb re-
lació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00186/13
Sol·licitud 87

Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Comerma i Ernest Baiget, de la Universi-
tat de Vic, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00187/13
Sol·licitud 87

Proposta d’audiència en ponència del responsable d’esports de la Universitat Ober-
ta de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00188/13
Sol·licitud 88

Proposta d’audiència en ponència d’un representant de l’àmbit de l’esport de l’As-
sociació Catalana de Municipis amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’ac-
tivitat física de Catalunya
352-00189/13
Sol·licitud 88

Proposta d’audiència en ponència d’Olga Arnau i Sanabra, presidenta de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00190/13
Sol·licitud 88

Proposta d’audiència en ponència de David Escudé, diputat delegat d’Esports de 
la Diputació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00191/13
Sol·licitud 88

Proposta d’audiència en ponència de Juan Andrés Hernando, especialista en infra-
estructures esportives i recreatives, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00192/13
Sol·licitud 89

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·lectiu Punt6 amb re-
lació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00193/13
Sol·licitud 89
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Laboratori d’Urbanisme 
de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00194/13
Sol·licitud 89

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Raons Pú-
bliques amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00195/13
Sol·licitud 89

Proposta d’audiència en ponència de Gemma Vilarasau, regidora d’Esports de l’Ajun-
tament de Balaguer i assessora en matèria d’esports de la Diputació de Lleida, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00196/13
Sol·licitud 89

Proposta d’audiència en ponència de Marta Macias Quesada, representant de Co-
op4eQuality, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Ca-
talunya
352-00197/13
Sol·licitud 90

Proposta d’audiència en ponència d’Anna Mercadé i Ferrando, directora de l’Ob-
servatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00198/13
Sol·licitud 90

Proposta d’audiència en ponència de Mireia Vicente, periodista de Televisió de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00199/13
Sol·licitud 90

Proposta d’audiència en ponència de Maria Guixà, periodista de Catalunya Ràdio, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00200/13
Sol·licitud 90

Proposta d’audiència en ponència de Cristina Cubero, periodista del diari Mundo De-
portivo, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00201/13
Sol·licitud 90

Proposta d’audiència en ponència de Natàlia Arroyo, periodista d’esports del diari 
Ara, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00202/13
Sol·licitud 91

Proposta d’audiència en ponència de Danae Boronat, periodista especialitzada en 
retransmissions esportives, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activi-
tat física de Catalunya
352-00203/13
Sol·licitud 91

Proposta d’audiència en ponència de Lluc Pellissa, empresari d’activitats de natura 
i guia de muntanya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-00204/13
Sol·licitud 91

Proposta d’audiència en ponència d’Empar Vaqué, empresària de cicloturisme, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00205/13
Sol·licitud 91

Proposta d’audiència en ponència de César León, representant de persones amb 
mobilitat reduïda, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00206/13
Sol·licitud 91
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Proposta d’audiència en ponència de Miquel Luque, esportista paralímpic, amb re-
lació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00207/13
Sol·licitud 92

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Onat Foundation amb re-
lació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00208/13
Sol·licitud 92

Proposta d’audiència en ponència de Ester Eroles, de la Fundació Cruyff, amb rela-
ció a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00209/13
Sol·licitud 92

Proposta d’audiència en ponència de Berta Castells, esportista olímpica llançadora de 
martell, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00210/13
Sol·licitud 92

Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Barceló, preparador físic i campió mun-
dial en proves d’atletisme a l’aire lliure, amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya
352-00211/13
Sol·licitud 92

Proposta d’audiència en ponència de Laura Ràfols, exfutbolista del F. C. Barcelona 
i fisoterapeuta, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00212/13
Sol·licitud 93

Proposta d’audiència en ponència de Laia Palau, jugadora de la selecció espanyo-
la de bàsquet i campiona del món, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00213/13
Sol·licitud 93

Proposta d’audiència en ponència de Laia Sanz, pilot de trial, raid i enduro i campiona 
del món, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00214/13
Sol·licitud 93

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Turull, exconseller de la Presidència, amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00215/13
Sol·licitud 93

Proposta d’audiència en ponència de Raül Romeva, exconseller de la Generalitat i 
expert en esports, cooperació i internalització de l’esport, amb relació a la Propo-
sició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00216/13
Sol·licitud 93

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Terrassa, director del Centre d’Alt 
Rendiment Esportiu de Sant Cugat, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00217/13
Sol·licitud 94

Proposta d’audiència en ponència de Joan Maria Xiol, president del Tribunal Català de 
l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00218/13
Sol·licitud 94

Proposta d’audiència en ponència de Josep Ribera, representant del Pla educatiu 
d’entorn de Deltebre, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat físi-
ca de Catalunya
352-00219/13
Sol·licitud 94
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Proposta d’audiència en ponència de Carme Moncasi, representant del Pla educa-
tiu d’entorn de Mollerussa, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00220/13
Sol·licitud 94

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Tecnificació 
Multiesportiu d’Esplugues amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00221/13
Sol·licitud 94

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre Especialitzat 
d’Esports d’Hivern de la Vall d’Aran amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00222/13
Sol·licitud 95

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Tecnificació de 
Lleida, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00223/13
Sol·licitud 95

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Tecnificació 
de Rem Banyoles amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-00224/13
Sol·licitud 95

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Tecnificació 
Esportiva del Ripollès amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat fí-
sica de Catalunya
352-00225/13
Sol·licitud 95

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Tecnificació 
de la Seu d’Urgell amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-00226/13
Sol·licitud 95

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Tecnificació 
Esportiva de les Terres de l’Ebre - Amposta amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00227/13
Sol·licitud 96

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Domingo, representant dels consells 
esportius de la vegueria de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya
352-00228/13
Sol·licitud 96

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de 
la vegueria de l’Alt Pirineu amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00229/13
Sol·licitud 96

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de 
la vegueria de la Catalunya Central amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00230/13
Sol·licitud 96

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de 
la vegueria de Girona amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat físi-
ca de Catalunya
352-00231/13
Sol·licitud 96
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de 
la vegueria de Lleida amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-00232/13
Sol·licitud 97

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de 
la vegueria del Camp de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00233/13
Sol·licitud 97

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de 
la vegueria de les Terres de l’Ebre amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00234/13
Sol·licitud 97

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de 
la vegueria del Penedès amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00235/13
Sol·licitud 97

Proposta d’audiència en ponència de Xavi Fernández, director general de l’UNI Gi-
rona Club de Bàsquet, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat fí-
sica de Catalunya
352-00236/13
Sol·licitud 97

Proposta d’audiència en ponència de Josep Aneas, president del Club Bàsquet Fe-
mení Sant Adrià, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00237/13
Sol·licitud 98

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del club d’handbol BM Gra-
nollers amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00238/13
Sol·licitud 98

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club Natació Sabadell 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00239/13
Sol·licitud 98

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club Natació Mataró amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00240/13
Sol·licitud 98

Proposta d’audiència en ponència Josep Maldonado, ex-secretari general de l’Es-
port de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat fí-
sica de Catalunya
352-00241/13
Sol·licitud 98

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del club d’hoquei Atlètic Ter-
rassa amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00242/13
Sol·licitud 99

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Vitivinícola 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00243/13
Sol·licitud 99

Proposta d’audiència en ponència d’Eva Vilalta, presidenta d’Esport Femení Lleida, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00244/13
Sol·licitud 99
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Proposta d’audiència en ponència de Josefina Farreny, presidenta de Dona Balàfia 
Associació, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Ca-
talunya
352-00245/13
Sol·licitud 99

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Reniu Vilamala, professor titular 
de ciència política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei electoral de Catalunya
352-00246/13
Sol·licitud 99

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Muñoz Mendoza, professor agregat de 
ciència política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
electoral de Catalunya
352-00247/13
Sol·licitud 100

Proposta d’audiència en ponència de José Luis Martí Màrmol, professor de dret de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
352-00248/13
Sol·licitud 100

Proposta d’audiència en ponència Gemma Ubasart González, professora agregada 
de ciència política i de l’administració de la Universitat de Girona, amb relació a la 
Proposició de llei electoral de Catalunya
352-00249/13
Sol·licitud 100

Proposta d’audiència en ponència de Macià Serra i Serra, investigador en ciència 
política i de l’administració de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició 
de llei electoral de Catalunya
352-00250/13
Sol·licitud 100

Proposta d’audiència en ponència de Joan Ridao i Martín, professor agregat de 
dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei electoral de Catalunya
352-00251/13
Sol·licitud 100

Proposta d’audiència en ponència de Sílvia Claveria Alias, investigadora postdoc-
toral de la Universitat Carlos III de Madrid, amb relació a la Proposició de llei elec-
toral de Catalunya
352-00252/13
Sol·licitud 101

Proposta d’audiència en ponència d’Ismael Peña-López, professor d’estudis de dret 
i ciència política de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei electoral de Catalunya
352-00253/13
Sol·licitud 101

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Xnet - Institut per la Di-
gitalització Democràtica amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
352-00254/13
Sol·licitud 101

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació Internacio-
nal d’Entitats Catalanes amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
352-00255/13
Sol·licitud 101

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
352-00256/13
Sol·licitud 101

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la campanya «Cedeix-nos 
el vot» amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
352-00257/13
Sol·licitud 102
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
352-00258/13
Sol·licitud 102

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Barrat Esteve, professor de dret consti-
tucional de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei electoral 
de Catalunya
352-00259/13
Sol·licitud 102

Proposta d’audiència en ponència Carlos Fernández Esquer, investigador del Centre 
d’Estudis Polítics i Constitucionals García Pelayo, amb relació a la Proposició de llei 
electoral de Catalunya
352-00260/13
Sol·licitud 102

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè d’Experts sobre el 
Canvi Climàtic davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre l’impacte 
del projecte d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat en les polítiques d’ac-
ció climàtica
356-00011/13
Sol·licitud 102

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè d’Experts sobre el Canvi 
Climàtic davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el desplegament 
de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, i el grau de compliment dels objectius de la 
lluita contra l’emergència climàtica
356-00012/13
Sol·licitud 103

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya 
davant la Comissió de Drets Socials perquè exposi l’informe Leyes que protejan a 
las persones mayores
356-00018/13
Sol·licitud 103

Sol·licitud de compareixença de representants de la I Cimera contra la Corrupció 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informin sobre els acords presos 
a la Cimera i presentin el Pla de treball contra les causes estructurals de la corrup-
ció, sorgit de la Cimera
356-00019/13
Sol·licitud 103

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Rodríguez, president de l’Observatori contra 
l’Homofòbia, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè exposi l’Informe de 
l’Observatori contra l’Homofòbia de l’estat de l’LGTBI-fòbia a Catalunya 2020
356-00020/13
Acord sobre la sol·licitud 103

Sol·licitud de compareixença de Sílvia Aldavert, en representació de l’Associació de 
Drets Sexuals i Reproductius, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè 
informi sobre el dret a l’avortament durant l’estat d’alarma
356-00026/13
Acord sobre la sol·licitud 104

Sol·licitud de compareixença de Sara Cuentas, en representació de la Xarxa de Mi-
gració, Gènere i Desenvolupament i de Diverses 8M, davant la Comissió d’Igualtat i 
Feminismes perquè exposi els objectius i la tasca d’aquestes entitats
356-00027/13
Acord sobre la sol·licitud 104

Sol·licitud de compareixença de Laura Huerga, en representació de l’entitat On Són 
les Dones, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè presenti l’informe 
ReRecomptem
356-00028/13
Acord sobre la sol·licitud 104

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament de la Vicepresi-
dència i de Polítiques Digitals i Territori davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament
356-00032/13
Sol·licitud 104
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Sol·licitud de compareixença del gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre els objectius i les línies estratègi-
ques de l’ens
356-00033/13
Sol·licitud 104

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català de la Salut davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques de l’ens
356-00034/13
Sol·licitud 105

Sol·licitud de compareixença de la directora de Serveis del Departament d’Empresa 
i Treball davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre els objectius 
i les línies estratègiques del departament
356-00035/13
Sol·licitud 105

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Turisme davant la Comissió 
d’Empresa i Treball perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del 
departament
356-00036/13
Sol·licitud 105

Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials a les Terres de 
l’Ebre del Departament d’Empresa i Treball davant la Comissió d’Empresa i Treball 
perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament
356-00037/13
Sol·licitud 105

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament d’Acció Climàti-
ca, Alimentació i Agenda Rural davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre els objectius i les línies estratègiques del departament
356-00038/13
Sol·licitud 106

Sol·licitud de compareixença d’una representació de treballadors de les sis empreses 
subcontractades de Nissan davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi 
sobre l’impacte del tancament de Nissan en aquestes empreses
356-00050/13
Sol·licitud 106

Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les noves línies mestres 
d’aquest òrgan
356-00051/13
Sol·licitud 106

Sol·licitud de compareixença del director del Centre d’Estudis d’Opinió davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les previsions de treball d’aquest 
òrgan el 2021
356-00052/13
Sol·licitud 106

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Contra el Quart 
Cinturó davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre el 
desplegament de l’autovia B-40
356-00056/13
Sol·licitud 107

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública perquè informi sobre la 
situació actual de la pandèmia i el pla d’actuació previst
356-00074/13
Sol·licitud 107

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes amb la consellera d’Igual-
tat i Feminismes sobre les agressions homòfobes del 29 i el 30 de maig de 2021 
a Barcelona i la resta de denúncies per LGBTI-fòbia del primer trimestre de l’any
355-00017/13
Acord de tenir la sessió informativa 107
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença d’Eugeni Rodríguez, president de l’Observatori contra l’Homofòbia, 
davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a exposar l’Informe de l’Observatori 
contra l’Homofòbia de l’estat de l’LGTBI-fòbia a Catalunya 2020
357-00007/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 107

Compareixença de Sílvia Aldavert, coordinadora de l’Associació de Drets Sexuals 
i Reproductius, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre el 
dret a l’avortament durant l’estat d’alarma
357-00008/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 108

Compareixença de Sara Cuentas, en representació de la Xarxa de Migració, Gènere 
i Desenvolupament i de Diverses 8M, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per 
a exposar els objectius i la tasca d’aquestes entitats
357-00009/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 108

Compareixença de Laura Huerga, en representació de l’entitat On Són les Dones, 
davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a presentar l’informe ReRecomptem
357-00010/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 108

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 108

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 109

Resolucions de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Assistent del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 110
Assistent del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña 110
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 20/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la declaració 
de Catalunya com a zona de llibertat per a les persones LGBTIQ
250-00100/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 9, 07.07.2021, DSPC-P 12

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de juliol de 2021, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució de declaració de Catalunya com a zona de llibertat per 
a les persones LGBTIQ (tram. 250-00100/13), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, pel Grup Parlamentari de la Candidatu-
ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, pel Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem i pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. S’adhereix a la Resolució del Parlament Europeu per la qual es declara la Unió 

Europea com una zona de llibertat per a les persones LGBTIQ, i reafirma aquesta 
resolució amb la declaració de Catalunya com a zona de llibertat per a les persones 
LGBTIQ.

2. Denuncia totes les formes de violència o discriminació contra les persones per 
raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, i torna a explicitar la 
condemna a tots i cadascun dels crims LGBTIQ-fòbics.

3. Reitera la responsabilitat de totes les administracions públiques per a la pro-
tecció dels drets de les persones LGBTIQ i l’establiment de totes les mesures i polí-
tiques necessàries per a la garantia de la igualtat i la diversitat.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

1.15. Mocions

Moció 8/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la situació dels 
sectors econòmics
302-00010/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 9, 08.07.2021, DSPC-P 13

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de juliol de 2021, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la situació dels sectors econòmics (tram. 302-00010/13), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’En Comú Podem (reg. 8846), pel Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña (reg. 8845), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 8879) i pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(reg. 8926 i 9439).
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Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Assistir a les reunions, els actes i els esdeveniments rellevants en què cregui 

que es debatran i es decidiran aspectes que afecten els interessos de les empreses  
i la indústria de Catalunya.

b) Apostar per una solució de consens en el marc de la taula tècnica per a l’am-
pliació de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona - el Prat, amb els objectius de fer 
de Barcelona un lloc adequat per a totes les connexions internacionals necessàries  
i de desenvolupar el model aeroportuari català, amb la connexió amb l’alta velocitat 
dels aeroports de Reus i Girona, per a millorar la competitivitat tot garantint el con-
sens territorial i el respecte a la biodiversitat i a les directives ambientals europees, 
i també comprometre’s amb la preservació del conjunt de l’Espai Natural Protegit 
del Delta del Llobregat, especialment de la Reserva Natural Parcial de la Ricarda - 
Ca l’Arana.

c) Treballar durant el 2021 per la renovació del contracte amb la Fórmula 1 i Mo-
toGP, que ha d’anar acompanyada d’un pla estratègic del Circuit de Catalunya, amb 
l’objectiu de generar un projecte vinculat a la sostenibilitat, l’equilibri territorial, la 
innovació tecnològica i la reconversió industrial del sector de la mobilitat.

d) Ampliar el nombre d’activitats de la Classificació nacional d’activitats econò-
miques (CNAE), per tal de poder atendre la diversitat de l’activitat econòmica afec-
tada per la pandèmia, d’acord amb el conveni signat amb el Govern d’Espanya per 
un import de 993 milions d’euros.

e) Elaborar un nou pla nacional per a la indústria, amb el concert polític, econò-
mic i social necessari, i amb els recursos suficients, per tal de marcar les prioritats 
per als propers anys i generar els consensos pertinents per a aturar la deslocalització 
i la destrucció industrials i avançar cap a la indústria 4.0.

f) Posar en marxa, immediatament, les actuacions del Pla de suport a l’automo-
ció de Catalunya elaborat pel Govern, amb la participació de totes les parts implica-
des, per tal d’adaptar el territori i el conjunt del sector de l’automoció al nou model 
productiu.

g) Impulsar, en el termini de tres mesos, mesures concretes per a atraure i facili-
tar noves inversions i empreses a Catalunya en sectors estratègics de futur.

h) Augmentar els recursos i ajuts al sector del turisme i l’hostaleria per tal de 
compensar les pèrdues derivades de la Covid-19 i fomentar les inversions per a mo-
dernitzar-ne i millorar-ne la competitivitat.

i) Incrementar l’impacte de les campanyes de promoció turística per al 2021, des-
tacant que Catalunya és una destinació segura i atractiva.

j) Presentar la candidatura de Barcelona-Pirineus per als Jocs Olímpics d’Hivern 
del 2030, d’acord amb els criteris de sostenibilitat mediambiental màxima i d’apro-
fitament de les instal·lacions esportives existents, per mitjà de mecanismes partici-
patius que tinguin en compte totes les sensibilitats territorials.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer
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Moció 9/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les mesures previstes 
per a fer front a l’increment dels delictes d’odi
302-00012/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 9, 08.07.2021, DSPC-P 13

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de juliol de 2021, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les mesures previstes per a fer front a l’increment dels delictes d’odi (tram. 
302-00012/13), presentada per la diputada Núria Picas Albets, del Grup Parlamen-
tari Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar (reg. 8844) i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Un Nou Cicle per Guanyar (reg. 8878).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta i reafirma el seu compromís absolut de combatre qualsevol ideolo-

gia i comportament d’odi, especialment contra minories o grups minoritzats que cal 
protegir, que perpetuïn qualsevol delicte o infracció administrativa d’odi i discrimi-
nació, per raó d’origen, fenotip, ètnia, sexe, orientació o identitat de gènere, religió 
o conviccions, capacitat, discapacitat o edat, o per qualsevol altra condició social o 
personal, que atempti contra la integritat i la dignitat de les persones i, en definitiva, 
contra els drets humans.

2. Denuncia l’increment preocupant dels delictes d’odi, una clara conseqüència 
de l’auge de la ultradreta i del feixisme, que s’oposen al paradigma que els éssers 
humans són iguals i que amb el discurs polític que acompanya llur pràctica política 
neguen la universalitat dels drets humans i qüestionen, per tant, la dignitat humana. 
En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el Departament d’Interior a analit-
zar les dades sobre l’augment dels delictes d’odi i el tractament que se’n fa.

3. Considera imprescindible assolir i garantir la igualtat plena, a fi d’avançar 
cap a una societat lliure de discriminacions en què es blindi la diversitat que la ca-
racteritza i es protegeixi el lliure exercici de tots els drets de les persones. Aquest 
objectiu ha d’ésser un principi rector de l’actuació de tots els cossos i les forces de 
seguretat a Catalunya.

4. Insta el Govern a: 
a) Treballar des de tots els departaments i àmbits per una acció concertada que 

posi fi a la xacra social que són els delictes d’odi, a encoratjar la resta d’administra-
cions públiques a fer el mateix i a donar, per mitjà de les actuacions pertinents de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i de les policies locals, una resposta 
eficaç contra qualsevol tipus de discriminació o agressió, directa o indirecta i per 
motius de religió, orientació sexual, identitat sexual, origen, orientació política o 
qualsevol raó classificada com a delicte d’odi, contra minories o grups minoritzats 
que cal protegir, a fi d’evitar així la desnaturalització i qualsevol utilització instru-
mental dels delictes d’odi per a perpetuar privilegis de persones i grups que no estan 
en una situació d’especial vulnerabilitat.

b) Vetllar perquè els articles 21 i 30 de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’i-
gualtat de tracte i no-discriminació es despleguin a tot el Departament d’Interior, 
a totes les policies i a les empreses de seguretat privada, a fi d’erradicar qualsevol 
tracte discriminatori i promoure la formació específica en delictes d’odi i discrimi-
nació, i a formar els cossos policials per al tractament correcte del delicte d’odi i 
dels agreujants per motivació ideològica que pateixen els grups minoritaris o mi-
noritzats.
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c) Programar i oferir des de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya formació 
específica sobre els delictes d’odi i sobre discriminacions al Cos de Mossos d’Es-
quadra i les policies locals de Catalunya.

d) Impulsar la modificació de les lleis 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, 
a fi d’incloure-hi com a motiu de sanció les actituds discriminatòries en què puguin 
incórrer els membres de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, tal com 
exigeix la Llei 19/2020.

e) Garantir els drets de totes les persones aplicant accions encaminades a assolir 
la igualtat efectiva dels col·lectius més vulnerables, i a condemnar qualsevol tipus 
de violència o discriminació, especialment per motius racistes o xenòfobs, i les vio-
lències LGBTI-fòbiques, que aquest any han augmentat d’una manera significativa.

f) Reduir la victimització secundària de les persones que pateixen delictes d’odi, 
millorant la formació dels membres de totes les policies i els procediments per a 
l’atenció de les víctimes i per al tractament de les denúncies, facilitant-ne la interpo-
sició, especialment a les persones que per la seva situació administrativa irregular 
hi tenen més dificultats.

g) Desplegar la unitat central especialitzada per a combatre els delictes d’odi i 
discriminació, que es perpetuen constantment, i a dur a terme les tasques de pre-
venció, detecció i intervenció, i d’atenció, assistència i recuperació de les víctimes.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Moció 10/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’acció exterior
302-00013/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 9, 08.07.2021, DSPC-P 13

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de juliol de 2021, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’acció exterior (tram. 302-00013/13), presentada pel Jaume Alonso-Cuevillas 
i Sayrol, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 8642) i pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana (reg. 8927).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya expressa la seva solidaritat i el seu suport a les 

trenta-quatre persones injustament encausades pel Tribunal de Comptes espanyol.
2. El Parlament de Catalunya constata i denuncia l’actuació arbitrària, irregular 

i injusta del Tribunal de Comptes espanyol, que té una finalitat clara de persecució 
política.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les accions 
oportunes davant el Govern espanyol per tal que retiri l’Advocacia de l’Estat de la 
causa contra l’acció exterior de la Generalitat oberta al Jutjat d’Instrucció 18 de Bar-
celona.

4. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a l’acció exterior de la Gene-
ralitat i del Diplocat, orientada a impulsar i projectar Catalunya en tots els àmbits.

5. El Parlament de Catalunya recorda i defensa que les despeses instrumentalit-
zades pel Tribunal de Comptes en la seva persecució política ja han estat fiscalitza-
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des per nombroses institucions, que n’han constatat l’adequació i legalitat. Així, els 
pressupostos del 2011, 2012, 2014, 2015 i 2017 han estan sotmesos a l’anàlisi prèvia 
del Consell de Garanties Estatutàries i llur execució, al control posterior de la In-
tervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes, que ha elaborat 
informes sobre el Compte general de la Generalitat fins al 2017. Així mateix, del 
2014 ençà els comptes de la Generalitat han estat sotmesos a controls extraordinaris 
del Ministeri d’Hisenda, mitjançant un certificat d’inici i d’actualització mensual de 
l’execució pressupostària.

6. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a les iniciatives que desple-
gui el Govern per a defensar l’acció exterior de la Generalitat i donar suport i pro-
tecció a les persones afectades per la persecució del Tribunal de Comptes.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Moció 11/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el model  
i les prioritats en matèria d’infraestructures
302-00014/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 9, 08.07.2021, DSPC-P 13

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de juliol de 2021, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el model i les prioritats en matèria d’infraestructures (tram. 302-00014/13), 
presentada pel diputat David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar (reg. 8842) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana (reg. 8925).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya: 
a) Considera que la Generalitat, amb la participació dels ajuntaments i els terri-

toris, és qui ha de decidir el futur del sistema d’infraestructures de mobilitat de Ca-
talunya, incloses les aeroportuàries i les portuàries.

b) Aposta per una solució de consens en el marc de la taula tècnica per a avaluar 
les opcions de millora de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona - el Prat que perme-
ti garantir totes les connexions internacionals necessàries i desenvolupar el model 
aeroportuari català, amb la connexió amb l’alta velocitat dels aeroports de Reus i 
Girona, per a millorar la competitivitat tot garantint el consens territorial i el res-
pecte a la biodiversitat i a les directives ambientals europees, i també el compromís 
amb la preservació del conjunt de l’Espai Natural Protegit del Delta del Llobregat, 
especialment de la Reserva Natural Parcial de la Ricarda - Ca l’Arana.

c) Manifesta el compromís amb la preservació dels espais naturals i agroforestals 
de la plana del Vallès i dona suport, en aquest sentit, a les propostes per a la mobi-
litat sostenible i el transport públic prioritzant la línia orbital ferroviària entre Saba-
dell i Granollers, tal com recull el Pla específic de mobilitat del Vallès.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a accelerar la transformació del 
model d’infraestructures de mobilitat per a avançar en la lluita contra el canvi cli-
màtic i garantir el dret a la mobilitat en el conjunt dels territoris i la població. Per 
a aconseguir aquests objectius cal fer una aposta clara per les infraestructures i el 
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transport ferroviari, i també pel transport públic per carretera i les millores en la 
gestió integral de la mobilitat.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Govern de l’Estat 
que transfereixi la competència de totes les infraestructures ferroviàries i aeropor-
tuàries de Catalunya per a poder-les gestionar amb un model de governança propi 
i afavorir la inversió al conjunt del sistema aeroportuari i ferroviari català a partir 
dels criteris següents: 

a) Fer les actuacions pertinents per a garantir l’adaptació del sistema aeroportua-
ri català als objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

b) Preservar la biodiversitat de les àrees limítrofs als aeroports catalans i mini-
mitzar l’impacte ambiental de qualsevol intervenció.

c) Prioritzar la connexió amb tren d’alta velocitat entre els aeroports de Barcelo-
na, Girona i Reus.

d) Garantir connexions ferroviàries eficaces i assequibles per a connectar amb el 
País Valencià, amb França i amb les principals destinacions a un radi de cinc-cents 
quilòmetres, amb l’objectiu de poder substituir progressivament els vols inferiors a 
aquesta distància.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar de manera prioritària 
els aspectes del Pla específic de mobilitat del Vallès adreçats a millorar-hi la mobi-
litat amb transport públic, posant un èmfasi especial en l’assoliment dels objectius 
de repartiment modal i de la resta d’indicadors de seguiment ambiental, i en aquest 
sentit: 

a) Potenciar l’oferta ferroviària augmentant freqüències, perllongant serveis, in-
crementant la cobertura en zones d’alta densitat i desplegant nous intercanviadors.

b) Incrementar la intermodalitat a les estacions ferroviàries.
c) Millorar el model de xarxa de transport públic col·lectiu per carretera comple-

mentari als serveis de la xarxa ferroviària tot potenciant les línies de bus internes 
del Vallès amb actuacions que permetin una millora de la velocitat comercial i la 
qualitat del servei.

d) Prioritzar el bypass de connexió de les línies 4 i 8 de rodalies per a garantir la 
connexió ferroviària entre les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Iniciar, amb l’estudi de viabilitat, el projecte per al desenvolupament del tren 

tramvia del Bages tot connectant Manresa per una banda amb Súria (amb parades 
a Santpedor, el polígon Pla dels Vinyats de Sant Joan de Vilatorrada i Callús) i per 
l’altra banda amb Sallent.

b) Impulsar la mobilitat sostenible al Bages mitjançant el desenvolupament del 
Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barce-
lona 2020-2025, el Pla director d’infraestructures 2021-2030, pendent d’aprovació 
definitiva, i la definició de millora de nous serveis de transport públic en el nou Pla 
de transport de viatgers de Catalunya, en curs de redacció.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Iniciar, amb l’estudi de viabilitat, el projecte de tren tramvia de la Costa Brava 

tot connectant de manera circular els municipis al voltant del massís de les Gavar-
res i amb possibles ramals a l’aeroport de Girona - Costa Brava, Banyoles - Besalú - 
Olot, Lloret de Mar o Torroella de Montgrí.

b) Impulsar les connexions intermodals i desplegar millores en el servei de trans-
port públic per carretera, per mitjà del nou Pla de transport de viatgers de Catalu-
nya, en tots els municipis de les comarques gironines que no disposin d’un servei 
de tren eficient.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc del Pacte per la mo-
bilitat sostenible del Maresme i aprofitant l’alliberament del peatge de l’autopista 
C-32, a continuar els estudis i les actuacions d’integració i pacificació de la carretera 
N-II al conjunt del Maresme tot reduint la secció viària per a, en els trams on sigui 
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possible, destinar l’espai que ocupen dos dels actuals quatre carrils d’aquesta infra-
estructura a les actuacions següents: 

a) Crear un carril bici de Montgat a Mataró.
b) Augmentar l’espai públic per a les persones ampliant voreres i espais verds en 

els trams urbans i amb un vial per a vianants en els trams interurbans.
c) Generar nous punts d’intermodalitat al voltant de les estacions de rodalia i fa-

cilitar la connexió amb transport públic dels barris i pobles de segona línia.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

Moció 12/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
energètiques
302-00015/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 9, 08.07.2021, DSPC-P 13

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de juliol de 2021, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques energètiques (tram. 302-00015/13), presentada pel diputat 
Pau Juvillà Ballester, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem (reg. 8847).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear una empresa energètica públi-

ca basada en fonts d’energia renovable, amb les característiques següents: 
a) Ha de poder gestionar les centrals hidroelèctriques a les quals caduquin les 

concessions, ha de poder participar en la propietat de noves plantes de generació re-
novable i ha d’ajudar i participar en el desenvolupament de comunitats energètiques 
renovables i ciutadanes.

b) Ha de poder gestionar els serveis de recàrrega de cotxes elèctrics. Pel que fa a 
les xarxes de distribució energètica, s’ha de treballar per tal que l’empresa energètica 
pública tingui la propietat i gestió de les xarxes de nova construcció i s’ha d’estudiar 
la possibilitat de disposar de les xarxes existents.

c) Ha de tenir una comercialitzadora que n’afavoreixi la visualització.
d) Ha de tenir un sistema de governança amb participació i representació de la 

ciutadania, del territori i del Govern i ha d’estar connectada en xarxa amb els mu-
nicipis.

e) Els treballs per a constituir-la s’han d’iniciar una vegada modificat el model 
d’implantació d’energies renovables i, en tot cas, durant el 2021.

f) La planificació energètica ha d’ésser d’àmbit nacional i ha de respondre a un 
model descentralitzat, renovable, autosuficient i sense nuclears.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer
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1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el pla de xoc en polítiques actives 
d’ocupació per a superar l’impacte de la Covid-19
300-00019/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 07.07.2021, DSPC-P 12.

Interpel·lació al Govern sobre les bases per a la convivència  
i per a una Catalunya de tots
300-00020/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 07.07.2021, DSPC-P 12.

Interpel·lació al Govern sobre les línies d’acció per a dur a terme  
la transformació del model econòmic
300-00021/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 08.07.2021, DSPC-P 13.

Interpel·lació al Govern sobre el dret a interrompre voluntàriament 
l’embaràs al sistema sanitari
300-00022/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 07.07.2021, DSPC-P 12.

Interpel·lació al Govern sobre la situació social
300-00023/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 07.07.2021, DSPC-P 12.

Interpel·lació al Govern sobre la nova organització del Departament 
d’Economia i Hisenda
300-00024/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 08.07.2021, DSPC-P 13.
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Interpel·lació al Govern sobre la feminització del Cos de Bombers  
de la Generalitat
300-00025/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 08.07.2021, DSPC-P 13.

Interpel·lació al Govern sobre la política d’execució penal
300-00026/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 08.07.2021, DSPC-P 13.

Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu
300-00027/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 08.07.2021, DSPC-P 13.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el diàleg per 
Catalunya
302-00009/13

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 9, tinguda el 08.07.2021, DSPC-P 13.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les proves 
d’accés a la universitat per als alumnes de batxillerat
302-00011/13

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 9, tinguda el 08.07.2021, DSPC-P 13.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat 
de reduir la despesa política supèrflua
302-00016/13

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 9, tinguda el 08.07.2021, DSPC-P 13.
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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 d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
202-00002/13

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 8392 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 8392)

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Alícia Romero Llano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
115 i següents del Reglament del Parlament, presenten l’esmena a la totalitat se-
güent, amb text alternatiu a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores 
i els treballadors del sector públic (tram. 202-00002/13).

Esmena
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu.

Text alternatiu a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores 
i els treballadors del sector públic (tram. 202-00002/13)

Exposició de motius
En els darrers anys, les Administracions públiques, per tal de garantir la presta-

ció d’un serveis de qualitat han hagut de fer front a diferents reptes derivats d’im-
portants transformacions econòmiques i sociodemogràfiques. El sector públic ha 
crescut, però no sempre ho ha fet en les condicions adequades, portant a unes taxes 
de treball temporal estructural de les administracions públiques molt altes.

L’any 20191 el personal estructural de la Generalitat de Catalunya estava com-
posat per 100.930 funcionaris de carrera, 58.580 funcionaris interins (dels quals 
43.563 eren dones i 15.017 homes), 38.719 personal laboral indefinit i 16.273 perso-
nal laboral temporal (dels quals 11.388 eres dones i 4.885 homes). Aquestes dades 
dibuixen un escenari en el que, per una banda, s’aprecia que més d’un terç dels tre-
balladors i treballadores estructurals del sector públic català es troben en situació 
de temporalitat i a més, que són les dones, les que ocupen més d’un 70% d’aquestes 
places o llocs de treball temporals.

A nivell estatal, les dades no són millors i és per això que s’ha elaborat un Pla 
Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) que contempla una 
reforma dirigida a la temporalitat del treball públic i què pretén situar la taxa de 
temporalitat estructural per sota del 8% en el conjunt de les administracions públi-
ques.

En aquest sentit, hem de tenir present que l’article 149.1.18 de la CE reserva a 
l’Estat la competència exclusiva sobre les bases del règim jurídic de les administra-
cions públiques i del règim estatutari dels seus funcionaris, no essent aquesta l’única 
habilitació estatal sobre la matèria, però si sobre la que descansa la legislació bàsica 

1. Font: Banc de dades d’ocupació pública. Darrera actualització 27/06/2021. (http://analisiocupaciopublica.
gencat.cat/#Pd100cc9fe8c64608ad23de898ac36fd7_9_137iT0 ).
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de la funció pública. I que l’article 136 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya esta-
bleix la competència de la Generalitat en matèria de funció pública i el personal al 
servei de les administracions públiques catalanes.

A més, hem d’afegir, que respecte la temporalitat del treballadors i treballadores 
públiques, les problemàtiques que s’han anat suscitant, no sempre han trobat respos-
ta en la legislació, i ha estat la jurisprudència, tant nacional com europea, la que ha 
resolt i ha posat de manifest la necessitat de reforçar les mesures dirigides a garantir 
el compliment dels objectius en matèria de temporalitat del treball públic 

En aquesta línia, l’article 10.4 del Decret Legislatiu 2/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP) 
estableix que «les places vacants que acompleixin funcionaris interins s’han d’in-
cloure en l’oferta de feina corresponent a l’exercici en què es produeix el seu nome-
nament i si no és possible, en la següent, llevat que es decideixi la seva amortització» 
i l’article 70 del TREBEP estableix que «en tot cas, l’execució de l’oferta d’ocupació 
pública o instrument similar s’han de desenvolupar dins del termini improrroga-
ble de tres anys». I de tot plegat, la jurisprudència ha interpretat que els contractes 
temporals no poden superar els tres anys, la qual cosa ha provocat, per una banda, 
l’incompliment generalitzat per part de les administracions i per l’altra, una situa-
ció d’incertesa per part dels treballadors i treballadores afectats i què en molt casos 
superen per molt els tres anys.

Per tant, ens trobem amb una obligació legal que impedeix cobrir els llocs o 
places de treball estructurals amb contractes o nomenaments temporals superiors a 
3 anys, i la realitat en què aquest llocs o places estructurals es cobreixen amb con-
tractes o nomenament temporals per no incloure’s dins la oferta pública de treball o 
instrument similar.

És per aquest motiu, que la present llei intenta donar resposta a aquest incom-
pliment sistèmic per part de l’Administració i sobretot donar seguretat jurídica al 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que es troba 
en aqueta situació, posant en marxa un sistema d’estabilització d’aquest personal a 
través de l’habilitació específica d’un procés selectiu basat en concurs-oposició, on 
es posi en valor el temps treballat en una plaça o lloc de treball per un període su-
perior als tres anys.

Aquest sistema selectiu no exclou la possibilitat de què els treballadors afectats 
puguin accedir a través d’una oposició lliure a una plaça o lloc de treball públic, en 
igualtat de condicions amb la resta de ciutadans que volen accedir a la funció pú-
blica, però si habilita un procés diferent al que es pot optar i on la fase de concurs 
tindrà en compte majoritàriament l’experiència com a treballador o treballadora pú-
blica acumulada i desenvolupada en el lloc de treball o plaça objecte d’estabilització.

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

Proposició de llei d’estabilització del personal al servei  
de l’administració de la Generalitat de Catalunya

Article 1. Objecte de la llei
És objecte d’aquesta llei l’estabilització del personal temporal al servei de l’Ad-

ministració de la Generalitat de Catalunya.

Article 2. Àmbit subjectiu
Aquesta norma s’aplica al personal funcionari interí i personal laboral temporal 

al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els organismes públics, 
agències i la resta d’entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vincu-
lades o dependents.
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Article 3. Estabilització del treball temporal
Aquells contractes o nomenaments temporals de places de caràcter estructural, 

dotades pressupostàriament i ocupades de forma temporal i ininterrompuda, du-
rant almenys en els tres anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta norma, hauran 
d’acollir-se a una convocatòria d’estabilització de treball temporal.

Article 4. Convocatòries d’estabilització de treball temporal
1. Les convocatòries d’estabilització de personal temporal respectaran els princi-

pis d’igualtat, mèrit, capacitat i lliure concurrència. Aquestes convocatòries es des-
envoluparan de forma preferent a través de concurs-oposició, amb la valoració de la 
fase de concurs d’un 40% en la que es tindrà en compte majoritàriament l’experièn-
cia com a treballador o treballadora pública acumulada i desenvolupada en el lloc 
de treball o plaça objecte d’estabilització.

2. Les convocatòries d’estabilització podran preveure per aquelles persones que 
no superin el procés selectiu, però hagin obtingut la puntuació que la convocatòria 
consideri suficient, la inclusió en borses d’interins específiques o en borses ja exis-
tents.

Article 5. Indemnitzacions
En els casos d’incompliment dels terminis màxims de permanència o de no su-

peració del procés selectiu d’estabilització de treball temporal: 
1. El personal funcionari interí tindrà dret a una compensació econòmica de vint 

dies de les seves retribucions fixes per any de servei, prorratejant per mesos els pe-
ríodes inferiors a un any, fins un màxim de dotze mensualitats. El dret a aquesta 
compensació naixerà a partir de la data de cessament efectiu.

2. El personal laboral temporal, tindrà dret a una compensació que consistirà en 
la diferència entre el màxim de vint dies i la indemnització que li correspondria per-
cebre per l’extinció del seu contracte, prorratejant-se per mesos els períodes inferiors 
a un any, fins a un màxim de dotze mensualitats. No hi haurà dret a compensació en 
cas d’acomiadament per causes disciplinàries.

Disposició addicional
Els preceptes que comportin la realització de despeses amb càrrec als Pressu-

postos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei 
de pressupostos corresponents a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició transitòria
Totes les qüestions relatives a la durada màxima del nomenament del personal 

funcionari interí o la contractació de personal laboral temporal, així com els efectes 
i conseqüències previstes en aquesta llei, inclòs el dret a indemnitzacions, només 
serà d’aplicació en els nomenaments i contractacions efectuat amb posterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició Final primera
En virtut de les competències compartides en matèria de funció pública i personal 

al servei de les administracions públiques catalanes, establertes a l’article 136 de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya, aquesta llei serà d’aplicació, sense perjudici de l’es-
tablert com a legislació bàsica al Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Disposició Final segona. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-Units
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Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, 
de la renda garantida de ciutadania
202-00006/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8880).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 20.07.2021 al 26.07.2021).
Finiment del termini: 27.07.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de principis d’urgent aplicació als drets  
de les persones amb problemes de salut mental i llurs familiars
202-00007/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8881).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 20.07.2021 al 26.07.2021).
Finiment del termini: 27.07.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; G Mixt (reg. 6163; 6350; 8361).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.07.2021 al 27.07.2021).
Finiment del termini: 28.07.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 
de desembre
202-00022/10

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP ECP; G Mixt (reg. 6164; 6349; 6495; 8362).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.07.2021 al 23.07.2021).
Finiment del termini: 26.07.2021; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’alliberament de les patents  
de les vacunes contra la Covid-19
250-00009/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 4383 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 4383)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
D’addició i modificació al punt 1

1. Traslladar al Govern de l’Estat i a la Comissió Europea la necessitat que, da-
vant la situació excepcional, activin els mecanismes excepcionals previstos a la 
legislació internacional per a que les indústries farmacèutiques que disposen de va-
cunes de provada eficàcia, n’alliberin les patents temporalment i permetin una trans-
ferència de coneixement de la producció per accelerar al màxim la capacitat global 
de producció de les vacunes, l’accessibilitat a aquestes a tots els països del món i, 
aquesta major provisió de vacunes, permeti immunitzar la població mundial amb un 
ritme de major celeritat

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 3

3. Mitjançant els mecanismes oportuns, instar a l’estat espanyol i a la Comissió 
Europea a incrementar aportacions al Fons COVAX i al conjunt de polítiques de 
cooperació, per tal d’enfortir els sistemes sanitaris als països en vies de desenvo-
lupament i per a que les vacunes arribin a tots els països del món, assegurant una 
cobertura global, amb l’objectiu de garantir la justícia global i prevenir l’aparició  
i propagació de noves variants del coronavirus.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
D’addició del punt 4

4. Incrementar el pressupost de salut per a enfortir el sistema públic de salut i la 
recerca científica tot garantint que la inversió pública té un retorn econòmic i social 
al sistema públic i reverteix en tota la ciutadania, inclòs l’increment d’actius com les 
patents de caràcter públic.

Fascicle segon



BOPC 81
13 de juliol de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 42

Proposta de resolució sobre el Pla d’enfortiment i transformació  
de l’atenció primària
250-00010/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9590 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9590)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 1

Informar mensualment quatrimestralment a la Comissió que tracti l’àmbit de la 
Salut al Parlament de Catalunya sobre l’estat de compliment i d’efectivitat de les me-
sures del Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 2

Obrir un debat amb Empoderar els professionals de l’atenció primària, agents de 
la salut i els grups parlamentaris sobre perquè liderin el futur de l’atenció primària 
a Catalunya.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla de xoc per 
a reduir les llistes d’espera
250-00011/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9591 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9591)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 1

Posar en marxa el Pla per a la recuperació d’activitat i el Pla de recuperació de 
l’activitat diagnòstica i el control de malalties per tal de recuperar l’activitat quirúr-
gica i de diagnòstic ajornada.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 2

Garantir una total transparència de les dades sanitàries del Departament de Sa-
lut, facilitant la seva visualització a la ciutadania. posant a disposició de la Ciutada-
nia les dades per mitjà dels portals de Canal Salut.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació del punt 3

Donar compliment als acords de la Resolució 226/XII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la reducció de les llistes d’espera del sistema sanitari públic que estableix 
l’aprovació d’un decret d’accessibilitat al sistema sanitari de salut. posant en marxa 
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un Pla per a la recuperació d’activitat i un Pla de recuperació de l’activitat diagnòs-
tica i el control de malalties.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (4)
De modificació del punt 4

Fer un estudi sobre el nombre de consultes que es generen a l’impacte de les llis-
tes d’espera en el sistema sanitari català, per determinar el nombre de reconsultes 
que es generen a l’atenció primària, així com als serveis d’urgències.

Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica
250-00012/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9592 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9592)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 1

Elaborar un mapa de serveis de Pediatria, Determinar en base amb l’anàlisi po-
blacional i de realitat territorial que recull el Mapa sanitari, per determinar les ne-
cessitats i cobertures de places de pediatria en previsió de futures jubilacions.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 2

Donar compliment a D’acord amb les resolucions aprovades en la XII Legisla-
tura que exigien vetllar pel restabliment de l’especialitat en molts centres d’atenció 
primària.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació del punt 3

Presentar davant la Comissió de Salut, en quant es constitueixi, el Pla integral 
sobre ld’atenció a la Infància i adolescència de Catalunya, que inclogui serveis de 
pediatria, serveis d’atenció buco-dental i serveis de salut mental.
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Proposta de resolució sobre els centres d’atenció primària  
de la Granja i Bonavista, a Tarragona
250-00013/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9593 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9593)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 1

Recuperar la presencialitat de l’atenció assistencial, així com dels serveis i espe-
cialitats perduts durant la pandèmia, d’acord amb criteris d’accessibilitat i resolució 
per part dels equips d’atenció primària, en els Centres d’Atenció Primària de La 
Granja i Bonavista a Tarragona.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 2

Reforçar Adaptar els serveis, les línies telefòniques i la capacitat de resposta, 
amb més personal, de l’atenció telefònica dels Centres d’Atenció Primària de La 
Granja i Bonavista a Tarragona.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació del punt 3

Mantenir l’anàlisi per valorar l’adequació d’un PAC (Punt d’Atenció Continua-
da) nocturn Recuperar el servei d’urgències 24 hores al Centre d’Atenció Primària 
de Bonavista a Tarragona.

Proposta de resolució sobre la salut mental infantil
250-00015/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9594 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9594)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 1

Dotar Reactivar als centres de secundària de la figura d’infermeria del Programa 
de Salut i Escola, com a peça clau per a la prevenció, i promoció en la salut d’infants 
i adolescents detecció i integració social als instituts. Figura que la COVID-19 va 
obligar a suspendre ha fet desaparèixer dels centres, i que les direccions dels centres 
tenen capacitat per suplir aquests professionals.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 2

Dotar de més Garantir els recursos necessaris aels equips del CSMIJ, actual-
ment desbordats com a conseqüència del gran volum de consultes, que s’han donat 



BOPC 81
13 de juliol de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 45 

incrementat exponencialment des del mes d’octubre que es van reiniciar les classes 
i van aparèixer les problemàtiques en els i les joves., a conseqüència dels efectes de 
la pandèmia.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació del punt 3

Abordar, amb un programa de xoc, Aplicar mesures que permetin revertir el 
temps les llistes d’espera excessives que s’estan generant tant pels ingressos tempo-
rals com en la programació de primeres visites, a l’atenció primària, així com en les 
tant la primera com la successiva.es derivades a l’atenció comunitària.

Proposta de resolució sobre la situació dels serveis de salut  
al Maresme
250-00016/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9595 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9595)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 1

Assegurar l’accessibilitat al Dotar d’un servei d’urgències i pediatria al CAP de 
la població dels municipis de Vilassar de Dalt actualment derivada a i Cabrils con-
centrant l’atenció de la ciutadania dels dos municipis amb menys recursos.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 2

Assegurar el Dotar d’un servei d’atenció ordinària i de pediatria al municipi de 
Cabrera, que actualment obliga a la ciutadania a desplaçar-se a Vilassar de Mar per 
rebre aquest servei. de dilluns a divendres.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació del punt 3

«Definir la cartera de serveis del consultori local de Caldes d’Estrac, per valorar 
recuperar la seva activitat tant bon punt l’impacte de la COVID-19 sobre l’atenció 
primària i el període de descans dels i les professionals ho permetin».

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (4)
De modificació del punt 4

Reobrir el consultori de Canyamars, una vegada garantits els circuits diferen-
ciats covid i no covid, i incrementar els dies de visita al consultori de Can Massuet 
així com retornar assegurar el servei de pediatria al municipi de Dosrius.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (5)
De modificació del punt 5

Retornar Garantir l’atenció en les especialitats d’oftalmologia, aparell digestiu, 
cardiologia, traumatologia i otorrinolarinologia al a la població del municipi de Pre-
mià de Mar.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (6)
De modificació del punt 6

Fer efectiva l’ampliació del CAP de Malgrat de Mar i del servei d’urgències  
24 hores.

Assegurar la cobertura del servei d’urgències 24 hores de la població de Malgrat 
de Mar per mitjà del CUAP de Pineda de Mar.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (7)
De modificació del punt 7

Retornar Assegurar els serveis d’urgències 24 hores als municipis del Masnou, 
Alella, Teià i Malgrat de Mar, on els seus ciutadans actualment es troben obligats 
a desplaçar-se fora de la Comarca per rebre l’atenció d’urgència al CUAP de Bada-
lona. per mitjà del Punt d’Atenció Continuada del Masnou i el CUAP de referència.

Proposta de resolució sobre el compliment íntegre de les penes del 
líders del procés
250-00129/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8882; 9855).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció pediàtrica
250-00130/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8883; 9856).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’abonament del bo tèrmic
250-00131/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8884; 9857).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les necessitats de la infermeria
250-00132/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8885; 9858).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’abordament amb garanties  
de la temporada de la fruita a Lleida
250-00133/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8886; 9859).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió de la figura del Síndic  
de Greuges
250-00134/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8887; 9860).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les instal·lacions  
de l’Escola de Policia de Catalunya
250-00135/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8888; 9861).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció primària a Dosrius
250-00136/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8889; 9862).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Pompeu Fabra, de Vilanova del 
Camí
250-00137/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8890; 9863).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el CAP de Gelida
250-00138/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8891; 9864).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el CAP de Sitges
250-00139/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8892; 9865).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig i reprovació de l’actuació 
de la presidenta del Parlament de Catalunya amb relació a la 
commemoració del Dia de les Forces Armades
250-00140/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8893; 9866).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la constitució d’una taula de diàleg 
entre partits catalans
250-00141/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8894; 9867).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reparació dels habitatges de l’Agència 
Catalana de l’Habitatge a Tarragona
250-00142/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8895; 9868).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reactivació de les convocatòries 
de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial
250-00143/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8896; 9869).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’educació afectiva i sexual dels menors
250-00144/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8897; 9870).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la salut de les dones que pateixen 
violència masclista
250-00145/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8898; 9871).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de 
sensibilització sobre les formes de violència masclista
250-00146/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8899; 9872).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.



BOPC 81
13 de juliol de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 50

Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències 
de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna a 
Sant Feliu de Llobregat
250-00147/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8900; 9873).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els serveis tècnics de punt de trobada
250-00148/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8901; 9874).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Remolins, de Tortosa
250-00149/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8902; 9875).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el dispensari del barri Gaudí, de Reus
250-00151/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8903; 9876).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la constitució i la convocatòria urgent 
de la taula de treball del sector del vi i el cava al Penedès
250-00152/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8904; 9877).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors 
del sector turístic i la creació d’un segell de treball just i de qualitat 
per al sector de l’hostaleria i la restauració
250-00153/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8905; 9878).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig al recurs interposat pel Partit 
Popular contra la Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008,  
del dret de les dones a erradicar la violència masclista
250-00154/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8906; 9879).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig a la concessió d’indults als 
condemnats per haver assestat un cop a la democràcia
250-00156/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8907; 9880).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el transport sanitari entre els hospitals 
del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Consorci Sanitari del 
Garraf i entre Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere 
de Ribes
250-00157/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8908; 9881).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució de reprovació de la presidenta del Parlament 
de Catalunya
250-00158/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8909; 9882).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
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Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 i 
altres cursos el curs 2021-2022 a Vilafant
250-00159/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8910; 9883).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el restabliment del servei de pediatria 
al CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
250-00160/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8911; 9884).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva
250-00161/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8912; 9885).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’exclusió sanitària i els drets sexuals i 
reproductius
250-00162/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8913; 9886).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció 
assistida
250-00163/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8914; 9887).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
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Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un centre 
d’urgències d’atenció primària a Segur de Calafell
250-00164/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8915; 9888).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls dels medicaments genèrics  
i biosimilars
250-00165/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8916; 9889).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’exclusió dels serveis bancaris dels 
col·lectius no digitalitzats i els territoris poc poblats i la pèrdua de 
qualitat dels serveis
250-00166/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8917; 9890).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un consorci 
d’industrialització i desenvolupament econòmic
250-00167/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 8918; 9891).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2021 al 20.07.2021).
Finiment del termini: 21.07.2021; 10:30 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord sobre la tramitació de les iniciatives legislatives trameses 
per la Comissió Mixta del Congrés dels Diputats i el Senat per a 
la Unió Europea als efectes de la funció de control del principi de 
subsidiarietat
395-00085/13

ACORD

Mesa del Parlament, 06.07.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2021, ha acordat:
– Delegar a la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació 

l’admissió a tràmit i la qualificació de les propostes d’iniciatives legislatives que si-
guin trameses per la Comissió Mixta Congrés-Senat per la Unió Europea als efectes 
de la funció de control del principi de subsidiarietat. 

– Que un cop admeses a tràmit, la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació, adopti la decisió d’elaborar els dictàmens, en el marc de la dita funció, 
a partir de l’anàlisi i selecció que es realitzi.

– Que l’obertura del termini, perquè els grups parlamentaris puguin fer observa-
cions, compti a partir del moment en què la Comissió decideixi elaborar el dictamen 
i que el dit termini s’ampliï a 15 dies hàbils.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

Resolució de la Presidència del Parlament de delegació en la 
secretària general de l’exercici de determinades competències i de la 
signatura d’actes administratius de naturalesa econòmica  
i contractual
395-00115/13

RESOLUCIÓ

Presidència del Parlament
En virtut del que estableixen l’article 249 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, els articles 8 i 11 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de pro-
cediment de les administracions públiques de Catalunya, i els Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament (ERGI), resolc: 

1. Delegar en la secretària general del Parlament l’exercici de la competència 
d’òrgan de contractació del Parlament establerta pels articles 152.1 i 152.3 dels 
ERGI.

2. Delegar en la secretària general del Parlament, d’acord amb el que estableix 
l’article 142.2 dels ERGI, les funcions en matèria econòmica següents: 

a) L’autorització de les bestretes al personal del Parlament, llevat que es tracti 
de l’ampliació d’una bestreta ja concedida o d’una nova concessió realitzada dins 
els sis mesos següents a l’últim reintegrament, supòsits que corresponen a la Mesa.

b) L’aprovació dels comptes justificatius de les provisions de fons lliurats al tre-
sorer o tresorera per a la realització de pagaments.

3. Delegar en la secretària general del Parlament la signatura dels actes adminis-
tratius següents: 
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a) L’aprovació de les despeses que no siguin derivades d’expedients de contrac-
tació inferiors a 60.000 euros i superiors al llindar de contractació menor que esta-
bleix la legislació de contractes del sector públic, establertes per la lletra a de l’arti-
cle 140.3 dels ERGI en la redacció derivada de la modificació de data 26 de febrer 
de 2019.

b) Els contractes d’un import de fins a 1.000.000 d’euros, a més dels que ja li 
correspongui de signar en virtut de l’article 152.4 dels ERGI.

c) Els protocols generals d’actuació i de convenis de col·laboració amb un finança-
ment de fins a 200.000 euros, sens perjudici de mantenir la signatura dels protocols 
i convenis que, per motius de representativitat o rellevància institucional, consideri 
pertinents.

d) Les pòlisses de les assegurances que subscrigui el Parlament i la documenta-
ció relacionada.

e) Les sol·licituds i els documents dels expedients administratius que calgui pre-
sentar a altres administracions públiques.

4. Disposar que en els actes que la secretària general signi en virtut d’aquesta re-
solució s’ha de fer constar que ho fa per delegació d’aquesta presidència.

5. Disposar que el canvi de titular de l’òrgan delegat extingeix aquesta delegació.
6. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant del Ple per 
a debatre sobre la desjudicialització del conflicte polític entre 
Catalunya i Espanya
350-00005/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 del Ple del Parlament, tinguda el 07.07.2021, 
DSPC-P 12.

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat i 
Feminismes amb la consellera d’Igualtat i Feminismes sobre les 
agressions homòfobes del 29 i el 30 de maig de 2021 a Barcelona  
i la resta de denúncies per LGBTI-fòbia del primer trimestre d’any
354-00004/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminis-
mes, en la sessió 3, tinguda el 06.07.2021, DSPC-C 41.



BOPC 81
13 de juliol de 2021

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el conseller d’Economia i Hisenda sobre els objectius i el pla de 
treball del departament
354-00009/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: GP VOX (reg. 8652).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.07.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques 
Digitals i Territori amb el vicepresident del Govern i conseller de 
Polítiques Digitals i Territori sobre els objectius i el pla de treball del 
departament
354-00017/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: GP VOX (reg. 8660).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 07.07.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i 
Universitats amb el conseller d’Educació sobre els objectius i el pla 
de treball del departament
354-00018/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: GP VOX (reg. 8661).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre les llistes d’espera per a accedir als serveis 
de salut mental
354-00024/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP ECP (reg. 6574).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 08.07.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la nova onada de contagis de Covid-19  
i l’afectació en l’atenció primària
354-00026/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP ECP (reg. 9344).
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Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 08.07.2021.

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

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Domingo Domingo, 
president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00001/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Monràs i Galindo, 
alcalde i regidor d’Esports de Mollet del Vallès i president del Consell 
Esportiu del Vallès Oriental, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00002/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Carles Burriel Paloma, 
exdirector de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00003/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Pere Manuel Gutiérrez, 
president del Col·legi Professional de l’Activitat Física i l’Esport de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00004/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’Enric Truño i Lagares, exregidor 
de l’Ajuntament de Barcelona i responsable dels Jocs Olímpics de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00005/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Soteras Vigo, president 
de la Federació Catalana de Futbol, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00006/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició  
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00007/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació  
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació  
a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00008/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de José Maria Moreno Peña, 
director general de l’Associació Espanyola de Videojocs (Aevi), 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00009/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Cruces Almellones, 
secretari general de l’Associació Vinícola Catalana, amb relació  
a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00010/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Enric Porta Marín, secretari 
general de la Unió de Licoristes de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00011/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Maria del Mar Torres Ramentol, 
directora de l’Institut del Cava, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00012/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Esport 
Català Universitari amb relació a la Proposició de llei de l’esport  
i l’activitat física de Catalunya
352-00013/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Carles Eliseo Sánchez Lancis, 
vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00014/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Laura Vall·llosera Casanovas, 
vicerectora d’Estudiants i d’Inserció Laboral de la Universitat de 
Girona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00015/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Manel Ibern Alcalde,  
ex-secretari general de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00016/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Llop Padilla, president  
de la Confederació Europea d’Esport i Salut (CESS) i vicepresident de 
l’Associació Internacional d’Esport i Cultura (ISCA), amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00017/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Viladot i Voegeli, 
president de Gestiona, Associació Catalana d’Entitats de Gestió 
d’Instal·lacions Esportives Públiques, amb relació a la Proposició  
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00018/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Anna Pruna i Grivé, presidenta 
d’Indescat, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00019/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Mariona Violán Fors, 
codirectora del Pla d’activitat física, esport i salut i coordinadora 
del Dia Mundial de l’Activitat Física a Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00020/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de David Escudé Rodríguez, 
regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona i diputat delegat 
d’Esports de la Diputació de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00021/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Juli Pernas López, director de 
la Fundació Barcelona Olímpica, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00022/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Anton Camuñas Feijoo, 
ex-secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00023/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Josep Campaña Oviedo, 
president de l’Associació Catalana de Gestors Esportius de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00024/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Canela Piqué, conseller 
delegat i director del Grup DIR, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00025/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Gerard Esteva i Viladecans, 
president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), 
amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00033/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Maria Isabel Zamora Gómez, 
presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, amb relació a la 
Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00034/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en comissió de Jordi Tamayo de Tennis, 
president de la Federació Catalana de Tennis, amb relació a la 
Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00035/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Merino i Urbano, president 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00036/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Bertran i Campañà, 
president de la Federació Catalana de Natació, amb relació a la 
Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00037/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Carles Muñoz i Vàzquez, 
president de la Federació Esportiva de Catalunya amb paràlisi 
cerebral, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00038/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en comissió de Marina Gómez Hernández, 
presidenta de la Federació Esportiva de Catalunya de persones amb 
discapacitat intel·lectual (ACELL),amb relació a la Proposició de Llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00039/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Israel López Ferrer, director 
de l’Escola d’entrenadors i entrenadores de la Federació Catalana 
de Futbol, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00040/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Toti Mumbrú i Vinyet, gerent 
de l’Escola d’Entrenadors de la Federació Catalana de Basquetbol, 
amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00041/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió d’Ignasi Planas i Rivas, president 
de la Federació Catalana de Rugbi, amb relació a la Proposició de 
Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00042/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en comissió de Jordi Vallès Mestre, president 
de la Federació Catalana de Beisbol i Sofbol, amb relació a la 
Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00043/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Kaissa Larjomaa, secretària 
general de l’European Non– Governmental Sport Organisation, 
amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00044/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Stephan Bergh secretari 
general de Swedish Sports Confederation-Riksidrottsförbundet RF, 
amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00045/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Julián García González, 
president del Club Natació Atlètic–Barceloneta, amb relació a la 
Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00046/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en comissió d’Enric Vall i Dalmau, president  
del Club de Tennis Taula Borges, amb relació a la Proposició de Llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00047/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Club Patí 
Congrés, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00048/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Terribas, presidenta del 
Club Vòlei Sant Cugat ,amb relació a la Proposició de Llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya
352-00049/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Vicente Javaloyes Sanchís, 
President de la Comissió d’Experts per l’estudi de la Llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya, amb relació a la Proposició de Llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00050/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.



BOPC 81
13 de juliol de 2021

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 67 

Proposta d’audiència en comissió de Toni Garcia, secretari de 
l’INEFC Sports Law Alumni, amb relació a la Proposició de Llei  
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00051/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Paola Manjón de Olañeta 
membre de l’Associació ACIDH, amb relació a la Proposició de Llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00052/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de José Antonio Vivanco Hidalgo, 
president de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona secció de dret 
esportiu, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00053/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Sans i Juan, director  
de la Unió de Federacions esportives de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00054/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.



BOPC 81
13 de juliol de 2021

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 68

Proposta d’audiència en comissió de Rafael Niubó i Baquè,  
amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física  
de Catalunya
352-00055/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió d’Andreu Camps i Povill, secretari 
general de la Reial Federació Espanyola de Futbol, amb relació a la 
Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00056/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Mª Raurich i Puigdevall, 
amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00057/13

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l’Esport de Catalunya 
(reg. 8276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de PIMEC, 
amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00063/13

SOL·LICITUD

Presentació: G Mixt (reg. 8461).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Foment  
del Treball Nacional, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport  
i l’activitat física de Catalunya
352-00064/13

SOL·LICITUD

Presentació: G Mixt (reg. 8461).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Gimnasos 
DIR, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-00065/13

SOL·LICITUD

Presentació: G Mixt (reg. 8461).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Vinícola Catalana, amb relació a la Proposició de Llei  
de l’esport i l’activitat física de Catalunya ç
352-00066/13

SOL·LICITUD

Presentació: G Mixt (reg. 8461).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Asociación Española de Campos de Golf, amb relació a la 
Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00067/13

SOL·LICITUD

Presentació: G Mixt (reg. 8461).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’un representant del Real Club  
de Polo de Barcelona, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport  
i l’activitat física de Catalunya
352-00068/13

SOL·LICITUD

Presentació: G Mixt (reg. 8461).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’un representant de l’Asociación 
Española de videojuegos,amb relació a la Proposició de Llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya de Catalunya
352-00069/13

SOL·LICITUD

Presentació: G Mixt (reg. 8461).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició  
de llei electoral
352-00070/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Proposició  
de llei electoral
352-00071/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Ferran 
Martínez i Coma, professor de l’Escola de Govern i Relacions 
Internacionals de la Griffith University, amb relació a la Proposició  
de llei electoral
352-00072/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Rodríguez Teruel, 
professor de ciència política de la Universitat de València, amb 
relació a la Proposició de llei electoral
352-00073/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Gabriel Colomé Garcia, 
professor de ciència política a la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei electoral
352-00074/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Ana María Sanz León, cap 
d’estudis del Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral
352-00075/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Eva Anduiza Perea, coordinadora 
de la Unitat de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral
352-00076/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Pere Manuel, president del 
Col·legi Oficial de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00110/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Martí, vicepresident 
de l’Associació Catalana de Psicologia de l’Esport, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00111/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Jaume Padrós, president del 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00112/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Aguadé, degà del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00113/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’August Tarragó, president de 
l’Associació d’Empresaris de Clubs Catalans de Fitness, amb relació 
a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00114/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Julián García, president  
de l’Associació Empresarial de Clubs de Natació, amb relació  
a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00115/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Cerveceros 
de España amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00116/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Ramón Agenjo Bosch, 
vicepresident de la Fundació Damm, amb relació a la Proposició  
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00117/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Cecot 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00118/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Jacint Soler Matutes, director 
de Col·lectius i Relacions Internacionals de Pimec, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00119/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Anna Pruna, presidenta 
del clúster de la indústria de l’esport Indescat, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00120/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Viladot, president de 
l’Associació Catalana d’Entitats de Gestió d’Instal·lacions Esportives 
Públiques, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00121/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Josep Campaña, president 
de l’Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00122/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de José María Moreno, director 
general de l’Associació Espanyola de Vídeojocs, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00123/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Sergi Mesonero, cap de 
Relacions Institucionals de la Lliga de Vídeojocs Professional, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00124/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Marc Palol, representant de la 
consultoria CoEsport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00125/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Linares, director general 
de Top Ten Sports, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00126/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Jaume Domingo, president 
de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00127/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Vinyals, president de  
la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00128/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Pere Sust, president de la 
Fundació Catalana per a l’Esport, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00129/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Cayón, president del 
Centre Excursionista de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00130/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Maria Corbella, representant  
de la Fundació Mensalus, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00131/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Sant Martí Esport amb relació a la Proposició de llei  
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00132/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Nàstic 
Genuine amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00133/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Més que 
Surf amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-00134/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Isidre Esteve amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00135/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Manuel Estepa, portaveu de la 
Plataforma Taula de Castelldefels, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00136/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club 
Natació Banyoles amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00137/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Pere Lluís Mellado, director 
dels Serveis Jurídics del Futbol Club Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00138/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Roger Guasch, representant  
del R. C. D. Espanyol, amb relació a la Proposició de llei de l’esport  
i l’activitat física de Catalunya
352-00139/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup 
Excursionista i Esportiu Gironí amb relació a la Proposició de llei  
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00140/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Fascicle tercer
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Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Medel, representant  
del Club Esportiu Ciutat La Seu, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00141/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Ferran Pubill, president del 
Club d’Esquí de Fons Urgellet-Cerdanya, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00142/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Pere Porta, representant del 
Club Sedis Airam, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00143/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Anna Aguilar, representant de 
Mountain Runners del Berguedà, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00144/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Carles Burriel, professor 
de legislació i organització de l’esport de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00145/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Núria Puig, catedràtica de 
sociologia de l’esport de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00146/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Anton Camuñas,  
ex-secretari general de l’Esport de la Generalitat, amb relació  
a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00147/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier M. Triadó, director del 
màster en Gestió Econòmica d’Entitats Esportives de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00148/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Antoni Gutiérrez, 
especialista en medicina de l’esport, amb relació a la Proposició  
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00149/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Franchek Drobnic, especialista 
en medicina de l’esport, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00150/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Xavier Torres, director de la 
Federació Catalana de Vela, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00151/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Segura, especialista en 
dopatge, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00152/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Marta Carranza, 
excomissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00153/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Maica Rubinat, coordinadora 
del Pla Nacional de Promoció de l’Activitat Física de la Generalitat, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00154/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Daniel Còrdoba, acadèmic i 
empresari, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00155/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Mario Ramírez Barajas, 
professor d’educació física amb experiència en federacions 
internacionals, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00156/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Marcel Llordella, gestor del 
Centre Esportiu Municipal de Bon Pastor, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00157/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Pedrona Serra Payeras, 
membre del Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat 
Física i l’Esport de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
i responsable del projecte INEFC Global, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00158/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Toti Mumbrú, professional en 
diversos àmbits de l’esport, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00159/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Cristina Clota, membre de la 
Junta Directiva de la Federació Catalana de Patinatge, amb relació a 
la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00160/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Maria Giné Garriga, professora 
titular de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00161/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Camino, cap de projecte 
del Pla de Barris de la Trinitat Vella, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00162/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Pujades i Martí, 
investigador i director de l’Institut de Recerca en Esport, Salut  
i Societat de la Universitat Ramon Llul, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00163/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Borja García García, professor 
de gestió i política esportiva de la Universitat de Loughborough, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00164/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Sixte Abadía, especialista en 
ciències de l’activitat física i de l’esport de la Universitat Ramon Llull, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00165/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Rafel Niubó, ex-secretari 
general de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport  
i l’activitat física de Catalunya
352-00166/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Javier Latorre, expert en dret 
de l’esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00167/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Ignasi Doñate, exdirector del 
Consell Català de l’Esport i advocat, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00168/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.



BOPC 81
13 de juliol de 2021

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 84

Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Bassols, expert en dret 
esportiu, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00169/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Queralt Reig, membre del 
Tribunal Català de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00170/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de David Barrufet, advocat 
especialitzat en dret esportiu i exesportista professional, amb relació 
a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00171/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Albert Canal, president 
de l’Associació Catalana de Dret Esportiu, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00172/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Juli Pernas, president de la 
Federació Espanyola de Beisbol i de la Fundació Olímpica Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00173/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Joan Colom, expert en 
drogodependències i projectes de salut i esport, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00174/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Carmen Cabezas, experta 
en medicina esportiva i promoció de la salut, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00175/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Pons, expert 
en salut comunitària i projectes de promoció de l’activitat física, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-00176/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Besora, expert en 
iniciatives comunitàries saludables «Projecte pas a pas», amb relació 
a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00177/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Roser Pedret, infermera  
i experta en iniciatives comunitàries «Salut i esport», amb relació  
a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00178/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Xavier Segura, expert en  
la repercussió econòmica en el món de l’esport, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00179/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Pedrona Serra Payeras, 
membre del Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat 
Física i l’Esport de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
i responsable del projecte INEFC Global, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00180/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Solà, representant de 
l’Associació del Consell de Centres de Ciències de l’Activitat Física i 
de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00181/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Sánchez Lancis, 
vicerector de Relacions Internacionals i de Cultura de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00182/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Laura Vall·llosera Casanovas, 
vicerectora d’Estudiants i d’Inserció laboral de la Universitat de 
Girona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00183/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Susanna Soler Prat, 
investigadora d’esport i gènere, amb relació a la Proposició de llei  
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00184/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Rafel Magrinyà i Adrià Martín, 
de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport de la Universitat de 
Girona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00185/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Manuel Vicente Garnacho i Lluís 
Albesa, de l’Escola Superior de Ciències de la Salut de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00186/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Comerma i Ernest Baiget, 
de la Universitat de Vic, amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya
352-00187/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència del responsable d’esports de la 
Universitat Oberta de Catalunya amb relació a la Proposició de llei  
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00188/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’un representant de l’àmbit 
de l’esport de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00189/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Olga Arnau i Sanabra, presidenta 
de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00190/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de David Escudé, diputat delegat 
d’Esports de la Diputació de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00191/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Juan Andrés Hernando, 
especialista en infraestructures esportives i recreatives, amb relació 
a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00192/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·lectiu 
Punt6 amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-00193/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Laboratori 
d’Urbanisme de Barcelona, de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00194/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
cooperativa Raons Públiques amb relació a la Proposició de llei  
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00195/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Gemma Vilarasau, regidora 
d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer i assessora en matèria 
d’esports de la Diputació de Lleida, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00196/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Marta Macias Quesada, 
representant de Coop4eQuality, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00197/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Anna Mercadé i Ferrando, 
directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra 
de Comerç de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00198/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Mireia Vicente, periodista de 
Televisió de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya
352-00199/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Maria Guixà, periodista de 
Catalunya Ràdio, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00200/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Cristina Cubero, periodista del 
diari Mundo Deportivo, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00201/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Natàlia Arroyo, periodista 
d’esports del diari Ara, amb relació a la Proposició de llei de l’esport  
i l’activitat física de Catalunya
352-00202/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Danae Boronat, periodista 
especialitzada en retransmissions esportives, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00203/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Lluc Pellissa, empresari 
d’activitats de natura i guia de muntanya, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00204/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Empar Vaqué, empresària de 
cicloturisme, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00205/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de César León, representant de 
persones amb mobilitat reduïda, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00206/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Miquel Luque, esportista 
paralímpic, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00207/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Onat 
Foundation amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00208/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Ester Eroles, de la Fundació 
Cruyff, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-00209/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Berta Castells, esportista 
olímpica llançadora de martell, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00210/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Barceló, preparador físic 
i campió mundial en proves d’atletisme a l’aire lliure, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00211/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Laura Ràfols, exfutbolista del 
F. C. Barcelona i fisoterapeuta, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00212/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Laia Palau, jugadora de la 
selecció espanyola de bàsquet i campiona del món, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00213/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Laia Sanz, pilot de trial, raid 
i enduro i campiona del món, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00214/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Turull, exconseller de la 
Presidència, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00215/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Raül Romeva, exconseller  
de la Generalitat i expert en esports, cooperació i internalització de 
l’esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-00216/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Ramon Terrassa, director  
del Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat, amb relació  
a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00217/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Maria Xiol, president  
del Tribunal Català de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00218/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Ribera, representant del 
Pla educatiu d’entorn de Deltebre, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00219/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Carme Moncasi, representant 
del Pla educatiu d’entorn de Mollerussa, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00220/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de 
Tecnificació Multiesportiu d’Esplugues amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00221/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre 
Especialitzat d’Esports d’Hivern de la Vall d’Aran amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00222/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de 
Tecnificació de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00223/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de 
Tecnificació de Rem Banyoles amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00224/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de 
Tecnificació Esportiva del Ripollès amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00225/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de 
Tecnificació de la Seu d’Urgell amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00226/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de 
Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre - Amposta amb relació 
a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00227/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Domingo, representant 
dels consells esportius de la vegueria de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00228/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells 
esportius de la vegueria de l’Alt Pirineu amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00229/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells 
esportius de la vegueria de la Catalunya Central amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00230/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells 
esportius de la vegueria de Girona amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00231/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells 
esportius de la vegueria de Lleida amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00232/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells 
esportius de la vegueria del Camp de Tarragona amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00233/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells 
esportius de la vegueria de les Terres de l’Ebre amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00234/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells 
esportius de la vegueria del Penedès amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00235/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Xavi Fernández, director 
general de l’UNI Girona Club de Bàsquet, amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00236/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Josep Aneas, president del 
Club Bàsquet Femení Sant Adrià, amb relació a la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00237/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del club 
d’handbol BM Granollers amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00238/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club 
Natació Sabadell amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00239/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club 
Natació Mataró amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00240/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència Josep Maldonado, ex-secretari 
general de l’Esport de la Generalitat, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00241/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del club 
d’hoquei Atlètic Terrassa amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00242/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Vitivinícola amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya
352-00243/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Eva Vilalta, presidenta d’Esport 
Femení Lleida, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
352-00244/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Josefina Farreny, presidenta 
de Dona Balàfia Associació, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-00245/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 9319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Reniu Vilamala, 
professor titular de ciència política de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
352-00246/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 9343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Jordi Muñoz Mendoza, 
professor agregat de ciència política de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
352-00247/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 9343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de José Luis Martí Màrmol, 
professor de dret de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei electoral de Catalunya
352-00248/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 9343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència Gemma Ubasart González, 
professora agregada de ciència política i de l’administració de la 
Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei electoral de 
Catalunya
352-00249/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 9343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Macià Serra i Serra, 
investigador en ciència política i de l’administració de la Universitat 
de Girona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
352-00250/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 9343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Ridao i Martín, professor 
agregat de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
352-00251/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 9343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Sílvia Claveria Alias, 
investigadora postdoctoral de la Universitat Carlos III de Madrid,  
amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
352-00252/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 9343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Ismael Peña-López, professor 
d’estudis de dret i ciència política de la Universitat Oberta de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
352-00253/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 9343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Xnet - 
Institut per la Digitalització Democràtica amb relació a la Proposició 
de llei electoral de Catalunya
352-00254/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 9343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació Internacional d’Entitats Catalanes amb relació a la 
Proposició de llei electoral de Catalunya
352-00255/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 9343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de 
Catalunya
352-00256/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 9343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
campanya «Cedeix-nos el vot» amb relació a la Proposició de llei 
electoral de Catalunya
352-00257/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 9343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei electoral de Catalunya
352-00258/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 9343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Barrat Esteve, professor 
de dret constitucional de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a 
la Proposició de llei electoral de Catalunya
352-00259/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 9343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència Carlos Fernández Esquer, 
investigador del Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals García 
Pelayo, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
352-00260/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 9343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè 
d’Experts sobre el Canvi Climàtic davant la Comissió d’Acció 
Climàtica perquè informi sobre l’impacte del projecte d’ampliació de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat en les polítiques d’acció climàtica
356-00011/13

SOL·LICITUD

Presentació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP ECP (reg. 3942).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 07.07.2021.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè 
d’Experts sobre el Canvi Climàtic davant la Comissió d’Acció 
Climàtica perquè informi sobre el desplegament de la Llei 16/2017, 
del canvi climàtic, i el grau de compliment dels objectius de la lluita 
contra l’emergència climàtica
356-00012/13

SOL·LICITUD

Presentació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP ECP (reg. 3943).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 07.07.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia 
Internacional Catalunya davant la Comissió de Drets Socials perquè 
exposi l’informe Leyes que protejan a las persones mayores
356-00018/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 6493).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 07.07.2021.

Sol·licitud de compareixença de representants de la I Cimera contra 
la Corrupció davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informin sobre els acords presos a la Cimera i presentin el Pla de 
treball contra les causes estructurals de la corrupció, sorgit de la 
Cimera
356-00019/13

SOL·LICITUD

Presentació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units, Ana Balsera i Marín, del 
GP ERC, Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat, Montserrat Vinyets Pagès, del GP 
CUP-NCG (reg. 6494).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Rodríguez, president de 
l’Observatori contra l’Homofòbia, davant la Comissió d’Igualtat 
i Feminismes perquè exposi l’Informe de l’Observatori contra 
l’Homofòbia de l’estat de l’LGTBI-fòbia a Catalunya 2020
356-00020/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat i Fe-
minismes, en la sessió 3, tinguda el 06.07.2021, DSPC-C 41.
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Sol·licitud de compareixença de Sílvia Aldavert, en representació  
de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, davant la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre el dret a l’avortament 
durant l’estat d’alarma
356-00026/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat i Fe-
minismes, en la sessió 3, tinguda el 06.07.2021, DSPC-C 41.

Sol·licitud de compareixença de Sara Cuentas, en representació 
de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament i de Diverses 
8M, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè exposi els 
objectius i la tasca d’aquestes entitats
356-00027/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat i Fe-
minismes, en la sessió 3, tinguda el 06.07.2021, DSPC-C 41.

Sol·licitud de compareixença de Laura Huerga, en representació 
de l’entitat On Són les Dones, davant la Comissió d’Igualtat i 
Feminismes perquè presenti l’informe ReRecomptem
356-00028/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat i Fe-
minismes, en la sessió 3, tinguda el 06.07.2021, DSPC-C 41.

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament 
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori davant la 
Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre els 
objectius i les línies estratègiques del departament
356-00032/13

SOL·LICITUD

Presentació: Andrés Bello Sanz, del GP VOX (reg. 6772).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 07.07.2021.

Sol·licitud de compareixença del gerent del Sistema d’Emergències 
Mèdiques davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els 
objectius i les línies estratègiques de l’ens
356-00033/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 6773).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.07.2021.
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Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català de la 
Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els objectius  
i les línies estratègiques de l’ens
356-00034/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 6774).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.07.2021.

Sol·licitud de compareixença de la directora de Serveis del 
Departament d’Empresa i Treball davant la Comissió d’Empresa i 
Treball perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques 
del departament
356-00035/13

SOL·LICITUD

Presentació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX (reg. 6775).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 08.07.2021.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Turisme 
davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre els 
objectius i les línies estratègiques del departament
356-00036/13

SOL·LICITUD

Presentació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX (reg. 6776).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 08.07.2021.

Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials  
a les Terres de l’Ebre del Departament d’Empresa i Treball davant la 
Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre els objectius i les 
línies estratègiques del departament
356-00037/13

SOL·LICITUD

Presentació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX (reg. 6777).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 08.07.2021.
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Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural davant la Comissió 
d’Acció Climàtica perquè informi sobre els objectius i les línies 
estratègiques del departament
356-00038/13

SOL·LICITUD

Presentació: Antonio Ramón López Gómez, del GP VOX (reg. 6778).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 07.07.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de treballadors 
de les sis empreses subcontractades de Nissan davant la Comissió 
d’Empresa i Treball perquè informi sobre l’impacte del tancament de 
Nissan en aquestes empreses
356-00050/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Albert i Caballero, del GP ERC, Joan Canadell i Bruguera, del 
GP JxCat, Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units, Eulàlia Reguant i Cura, del GP 
CUP-NCG, Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP (reg. 7851).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 08.07.2021.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut d’Estudis de 
l’Autogovern davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les noves línies mestres d’aquest òrgan
356-00051/13

SOL·LICITUD

Presentació: Cristòfol Gimeno Iglesias, juntament amb dos altres diputats del GP 
PSC-Units (reg. 7876).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.

Sol·licitud de compareixença del director del Centre d’Estudis 
d’Opinió davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les previsions de treball d’aquest òrgan el 2021
356-00052/13

SOL·LICITUD

Presentació: Cristòfol Gimeno Iglesias, juntament amb dos altres diputats del  
GP PSC-Units (reg. 7877).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.07.2021.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Contra el Quart Cinturó davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori perquè informi sobre el desplegament de l’autovia B-40
356-00056/13

SOL·LICITUD

Presentació: Cristina Casol Segués, del GP JxCat, Ferran Estruch i Torrents, del GP ERC,  
Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG, Marc Parés Franzi, del GP ECP (reg. 
8378).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 07.07.2021.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública perquè 
informi sobre la situació actual de la pandèmia i el pla d’actuació 
previst
356-00074/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 9533).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.07.2021.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes amb la 
consellera d’Igualtat i Feminismes sobre les agressions homòfobes 
del 29 i el 30 de maig de 2021 a Barcelona i la resta de denúncies per 
LGBTI-fòbia del primer trimestre de l’any
355-00017/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió 3, tinguda el 
06.07.2021, DSPC-C 41.

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

Compareixença d’Eugeni Rodríguez, president de l’Observatori 
contra l’Homofòbia, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per 
a exposar l’Informe de l’Observatori contra l’Homofòbia de l’estat de 
l’LGTBI-fòbia a Catalunya 2020
357-00007/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 3, tinguda el 06.07.2021, 
DSPC-C 41.
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Compareixença de Sílvia Aldavert, coordinadora de l’Associació 
de Drets Sexuals i Reproductius, davant la Comissió d’Igualtat i 
Feminismes per a informar sobre el dret a l’avortament durant l’estat 
d’alarma
357-00008/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 3, tinguda el 06.07.2021, 
DSPC-C 41.

Compareixença de Sara Cuentas, en representació de la Xarxa  
de Migració, Gènere i Desenvolupament i de Diverses 8M, davant 
la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a exposar els objectius i la 
tasca d’aquestes entitats
357-00009/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 3, tinguda el 06.07.2021, 
DSPC-C 41.

Compareixença de Laura Huerga, en representació de l’entitat  
On Són les Dones, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a 
presentar l’informe ReRecomptem
357-00010/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 3, tinguda el 06.07.2021, 
DSPC-C 41.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Lluís Guinó i Subirós com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 16 de març de 2021, Lluís Guinó i Subirós va ser nomenat assessor del Ga-
binet de Presidència, com a personal eventual de la tretzena legislatura.

De conformitat amb el que estableixen els apartats 3 i 5 de l’article 39 dels Esta-
tuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atri-
bucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Lluís Guinó i Subirós assessor del Gabinet de Presidència, com a per-

sonal eventual, amb efectes del 7 de juliol de 2021, i agrair-li els serveis prestats.
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Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós 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, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 
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, 7 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament  
de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Ramon Luque Sánchez com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 7 de juliol de 2021, la presidenta del Parlament ha proposat nomenar Ramon 
Luque Sánchez assessor del Gabinet de Presidència (grup A1, nivell 13), com a per-
sonal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Ramon Luque Sánchez assessor del Gabinet de Presidència (grup A1, 

nivell 13), com a personal eventual, amb efectes del 7 de juliol de 2021, amb els 
drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós 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, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 
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, 7 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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Resolucions de nomenament de personal eventual del Parlament  
de Catalunya

ASSISTENT DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

Resolució de nomenament d’Estefania Torrente Guerrero com a 
personal eventual del Parlament de Catalunya

El 2 de juliol de 2021, el president del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na ha proposat nomenar Estefania Torrente Guerrero assistent de tipus 5 del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana, com a personal eventual.

De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 21 de desembre de 2020 
i del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són l’assistència, 
l’assessorament i el suport al grup parlamentari per al qual ha estat nomenat.

D’acord amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern in-
teriors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la 
normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Estefania Torrente Guerrero assistent de tipus 5 del Grup Parlamenta-

ri d’Esquerra Republicana, com a personal eventual, amb efectes del 5 de juliol de 
2021, amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós 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, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 
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, 2 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

ASSISTENT DEL GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA

Resolució de nomenament de Manuel Yáñez Domínguez com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 2 de juliol de 2021, el president del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña 
ha proposat nomenar Manuel Yáñez Domínguez assistent de tipus 1 del Grup Parla-
mentari de VOX en Cataluña, com a personal eventual.

De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 21 de desembre de 2020 
i del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són l’assistència, 
l’assessorament i el suport al grup parlamentari per al qual ha estat nomenat.

D’acord amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern in-
teriors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la 
normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Manuel Yáñez Domínguez assistent de tipus 1 del Grup Parlamentari 

de VOX en Cataluña, com a personal eventual, amb efectes del 5 de juliol de 2021, 
amb els drets i deures inherents al càrrec.
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Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós 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, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 
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, 2 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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	Proposta d’audiència en ponència de José Maria Moreno Peña, director general de l’Associació Espanyola de Videojocs (Aevi), amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00009/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Cruces Almellones, secretari general de l’Associació Vinícola Catalana, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00010/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Enric Porta Marín, secretari general de la Unió de Licoristes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00011/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maria del Mar Torres Ramentol, directora de l’Institut del Cava, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00012/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Esport Català Universitari amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00013/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carles Eliseo Sánchez Lancis, vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00014/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Laura Vall·llosera Casanovas, vicerectora d’Estudiants i d’Inserció Laboral de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00015/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Manel Ibern Alcalde, ex-secretari general de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00016/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Llop Padilla, president de la Confederació Europea d’Esport i Salut (CESS) i vicepresident de l’Associació Internacional d’Esport i Cultura (ISCA), amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat fís
	352-00017/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Viladot i Voegeli, president de Gestiona, Associació Catalana d’Entitats de Gestió d’Instal·lacions Esportives Públiques, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00018/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Anna Pruna i Grivé, presidenta d’Indescat, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00019/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mariona Violán Fors, codirectora del Pla d’activitat física, esport i salut i coordinadora del Dia Mundial de l’Activitat Física a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catal
	352-00020/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de David Escudé Rodríguez, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona i diputat delegat d’Esports de la Diputació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00021/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Juli Pernas López, director de la Fundació Barcelona Olímpica, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00022/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Anton Camuñas Feijoo, ex-secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00023/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Campaña Oviedo, president de l’Associació Catalana de Gestors Esportius de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00024/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Ramon Canela Piqué, conseller delegat i director del Grup DIR, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00025/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Gerard Esteva i Viladecans, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00033/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Maria Isabel Zamora Gómez, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00034/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Tamayo de Tennis, president de la Federació Catalana de Tennis, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00035/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Merino i Urbano, president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00036/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Enric Bertran i Campañà, president de la Federació Catalana de Natació, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00037/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Carles Muñoz i Vàzquez, president de la Federació Esportiva de Catalunya amb paràlisi cerebral, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00038/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Marina Gómez Hernández, presidenta de la Federació Esportiva de Catalunya de persones amb discapacitat intel·lectual (ACELL),amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00039/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Israel López Ferrer, director de l’Escola d’entrenadors i entrenadores de la Federació Catalana de Futbol, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00040/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Toti Mumbrú i Vinyet, gerent de l’Escola d’Entrenadors de la Federació Catalana de Basquetbol, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00041/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Ignasi Planas i Rivas, president de la Federació Catalana de Rugbi, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00042/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Vallès Mestre, president de la Federació Catalana de Beisbol i Sofbol, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00043/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Kaissa Larjomaa, secretària general de l’European Non– Governmental Sport Organisation, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00044/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Stephan Bergh secretari general de Swedish Sports Confederation-Riksidrottsförbundet RF, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00045/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Julián García González, president del Club Natació Atlètic–Barceloneta, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00046/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Enric Vall i Dalmau, president del Club de Tennis Taula Borges, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00047/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Club Patí Congrés, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00048/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Núria Terribas, presidenta del Club Vòlei Sant Cugat ,amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00049/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Vicente Javaloyes Sanchís, President de la Comissió d’Experts per l’estudi de la Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00050/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Toni Garcia, secretari de l’INEFC Sports Law Alumni, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00051/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Paola Manjón de Olañeta membre de l’Associació ACIDH, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00052/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de José Antonio Vivanco Hidalgo, president de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona secció de dret esportiu, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00053/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Sans i Juan, director de la Unió de Federacions esportives de Catalunya, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00054/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Rafael Niubó i Baquè, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00055/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Andreu Camps i Povill, secretari general de la Reial Federació Espanyola de Futbol, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00056/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Mª Raurich i Puigdevall, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00057/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de PIMEC, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00063/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Foment del Treball Nacional, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00064/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Gimnasos DIR, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00065/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Vinícola Catalana, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya ç
	352-00066/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Asociación Española de Campos de Golf, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00067/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’un representant del Real Club de Polo de Barcelona, amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00068/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’un representant de l’Asociación Española de videojuegos,amb relació a la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya de Catalunya
	352-00069/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral
	352-00070/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Proposició de llei electoral
	352-00071/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Ferran Martínez i Coma, professor de l’Escola de Govern i Relacions Internacionals de la Griffith University, amb relació a la Proposició de llei electoral
	352-00072/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Rodríguez Teruel, professor de ciència política de la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei electoral
	352-00073/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Gabriel Colomé Garcia, professor de ciència política a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral
	352-00074/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Ana María Sanz León, cap d’estudis del Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral
	352-00075/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Eva Anduiza Perea, coordinadora de la Unitat de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral
	352-00076/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Pere Manuel, president del Col·legi Oficial de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00110/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jaume Martí, vicepresident de l’Associació Catalana de Psicologia de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00111/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jaume Padrós, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00112/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Ramon Aguadé, degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00113/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’August Tarragó, president de l’Associació d’Empresaris de Clubs Catalans de Fitness, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00114/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Julián García, president de l’Associació Empresarial de Clubs de Natació, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00115/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Cerveceros de España amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00116/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Ramón Agenjo Bosch, vicepresident de la Fundació Damm, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00117/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Cecot amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00118/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jacint Soler Matutes, director de Col·lectius i Relacions Internacionals de Pimec, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00119/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Anna Pruna, presidenta del clúster de la indústria de l’esport Indescat, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00120/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Viladot, president de l’Associació Catalana d’Entitats de Gestió d’Instal·lacions Esportives Públiques, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00121/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Campaña, president de l’Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00122/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de José María Moreno, director general de l’Associació Espanyola de Vídeojocs, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00123/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Sergi Mesonero, cap de Relacions Institucionals de la Lliga de Vídeojocs Professional, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00124/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marc Palol, representant de la consultoria CoEsport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00125/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Linares, director general de Top Ten Sports, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00126/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00127/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Xavier Vinyals, president de la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00128/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Pere Sust, president de la Fundació Catalana per a l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00129/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Cayón, president del Centre Excursionista de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00130/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maria Corbella, representant de la Fundació Mensalus, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00131/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Sant Martí Esport amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00132/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Nàstic Genuine amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00133/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Més que Surf amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00134/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Isidre Esteve amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00135/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Manuel Estepa, portaveu de la Plataforma Taula de Castelldefels, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00136/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club Natació Banyoles amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00137/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Pere Lluís Mellado, director dels Serveis Jurídics del Futbol Club Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00138/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Roger Guasch, representant del R. C. D. Espanyol, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00139/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup Excursionista i Esportiu Gironí amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00140/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Medel, representant del Club Esportiu Ciutat La Seu, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00141/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Ferran Pubill, president del Club d’Esquí de Fons Urgellet-Cerdanya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00142/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Pere Porta, representant del Club Sedis Airam, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00143/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Anna Aguilar, representant de Mountain Runners del Berguedà, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00144/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Carles Burriel, professor de legislació i organització de l’esport de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00145/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Núria Puig, catedràtica de sociologia de l’esport de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00146/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Anton Camuñas, ex-secretari general de l’Esport de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00147/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Xavier M. Triadó, director del màster en Gestió Econòmica d’Entitats Esportives de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00148/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Antoni Gutiérrez, especialista en medicina de l’esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00149/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Franchek Drobnic, especialista en medicina de l’esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00150/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Xavier Torres, director de la Federació Catalana de Vela, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00151/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Segura, especialista en dopatge, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00152/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marta Carranza, excomissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00153/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maica Rubinat, coordinadora del Pla Nacional de Promoció de l’Activitat Física de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00154/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Daniel Còrdoba, acadèmic i empresari, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00155/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mario Ramírez Barajas, professor d’educació física amb experiència en federacions internacionals, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00156/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marcel Llordella, gestor del Centre Esportiu Municipal de Bon Pastor, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00157/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Pedrona Serra Payeras, membre del Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya i responsable del projecte INEFC Global, amb relació a la P
	352-00158/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Toti Mumbrú, professional en diversos àmbits de l’esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00159/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Cristina Clota, membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Patinatge, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00160/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maria Giné Garriga, professora titular de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00161/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Xavier Camino, cap de projecte del Pla de Barris de la Trinitat Vella, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00162/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Xavier Pujades i Martí, investigador i director de l’Institut de Recerca en Esport, Salut i Societat de la Universitat Ramon Llul, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00163/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Borja García García, professor de gestió i política esportiva de la Universitat de Loughborough, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00164/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Sixte Abadía, especialista en ciències de l’activitat física i de l’esport de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00165/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Rafel Niubó, ex-secretari general de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00166/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Javier Latorre, expert en dret de l’esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00167/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Ignasi Doñate, exdirector del Consell Català de l’Esport i advocat, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00168/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Bassols, expert en dret esportiu, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00169/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Queralt Reig, membre del Tribunal Català de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00170/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de David Barrufet, advocat especialitzat en dret esportiu i exesportista professional, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00171/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Xavier Albert Canal, president de l’Associació Catalana de Dret Esportiu, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00172/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Juli Pernas, president de la Federació Espanyola de Beisbol i de la Fundació Olímpica Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00173/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Colom, expert en drogodependències i projectes de salut i esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00174/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carmen Cabezas, experta en medicina esportiva i promoció de la salut, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00175/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Pons, expert en salut comunitària i projectes de promoció de l’activitat física, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00176/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Besora, expert en iniciatives comunitàries saludables «Projecte pas a pas», amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00177/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Roser Pedret, infermera i experta en iniciatives comunitàries «Salut i esport», amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00178/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Xavier Segura, expert en la repercussió econòmica en el món de l’esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00179/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Pedrona Serra Payeras, membre del Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya i responsable del projecte INEFC Global, amb relació a la P
	352-00180/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Solà, representant de l’Associació del Consell de Centres de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00181/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carlos Sánchez Lancis, vicerector de Relacions Internacionals i de Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00182/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Laura Vall·llosera Casanovas, vicerectora d’Estudiants i d’Inserció laboral de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00183/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Susanna Soler Prat, investigadora d’esport i gènere, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00184/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Rafel Magrinyà i Adrià Martín, de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00185/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Manuel Vicente Garnacho i Lluís Albesa, de l’Escola Superior de Ciències de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00186/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Comerma i Ernest Baiget, de la Universitat de Vic, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00187/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència del responsable d’esports de la Universitat Oberta de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00188/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’un representant de l’àmbit de l’esport de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00189/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Olga Arnau i Sanabra, presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00190/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de David Escudé, diputat delegat d’Esports de la Diputació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00191/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Juan Andrés Hernando, especialista en infraestructures esportives i recreatives, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00192/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·lectiu Punt6 amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00193/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Laboratori d’Urbanisme de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00194/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Raons Públiques amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00195/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Gemma Vilarasau, regidora d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer i assessora en matèria d’esports de la Diputació de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00196/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marta Macias Quesada, representant de Coop4eQuality, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00197/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Anna Mercadé i Ferrando, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00198/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mireia Vicente, periodista de Televisió de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00199/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maria Guixà, periodista de Catalunya Ràdio, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00200/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Cristina Cubero, periodista del diari Mundo Deportivo, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00201/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Natàlia Arroyo, periodista d’esports del diari Ara, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00202/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Danae Boronat, periodista especialitzada en retransmissions esportives, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00203/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Lluc Pellissa, empresari d’activitats de natura i guia de muntanya, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00204/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Empar Vaqué, empresària de cicloturisme, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00205/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de César León, representant de persones amb mobilitat reduïda, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00206/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Miquel Luque, esportista paralímpic, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00207/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Onat Foundation amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00208/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Ester Eroles, de la Fundació Cruyff, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00209/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Berta Castells, esportista olímpica llançadora de martell, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00210/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Barceló, preparador físic i campió mundial en proves d’atletisme a l’aire lliure, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00211/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Laura Ràfols, exfutbolista del F. C. Barcelona i fisoterapeuta, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00212/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Laia Palau, jugadora de la selecció espanyola de bàsquet i campiona del món, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00213/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Laia Sanz, pilot de trial, raid i enduro i campiona del món, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00214/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Turull, exconseller de la Presidència, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00215/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Raül Romeva, exconseller de la Generalitat i expert en esports, cooperació i internalització de l’esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00216/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Ramon Terrassa, director del Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00217/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Maria Xiol, president del Tribunal Català de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00218/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Ribera, representant del Pla educatiu d’entorn de Deltebre, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00219/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carme Moncasi, representant del Pla educatiu d’entorn de Mollerussa, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00220/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Tecnificació Multiesportiu d’Esplugues amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00221/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre Especialitzat d’Esports d’Hivern de la Vall d’Aran amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00222/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Tecnificació de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00223/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Tecnificació de Rem Banyoles amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00224/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00225/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Tecnificació de la Seu d’Urgell amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00226/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre - Amposta amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00227/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jaume Domingo, representant dels consells esportius de la vegueria de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00228/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de la vegueria de l’Alt Pirineu amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00229/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de la vegueria de la Catalunya Central amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00230/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de la vegueria de Girona amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00231/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de la vegueria de Lleida amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00232/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de la vegueria del Camp de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00233/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de la vegueria de les Terres de l’Ebre amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00234/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels consells esportius de la vegueria del Penedès amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00235/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Xavi Fernández, director general de l’UNI Girona Club de Bàsquet, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00236/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Aneas, president del Club Bàsquet Femení Sant Adrià, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00237/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del club d’handbol BM Granollers amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00238/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club Natació Sabadell amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00239/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club Natació Mataró amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00240/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència Josep Maldonado, ex-secretari general de l’Esport de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00241/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del club d’hoquei Atlètic Terrassa amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00242/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Vitivinícola amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00243/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Eva Vilalta, presidenta d’Esport Femení Lleida, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00244/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josefina Farreny, presidenta de Dona Balàfia Associació, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
	352-00245/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Reniu Vilamala, professor titular de ciència política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	352-00246/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Muñoz Mendoza, professor agregat de ciència política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	352-00247/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de José Luis Martí Màrmol, professor de dret de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	352-00248/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència Gemma Ubasart González, professora agregada de ciència política i de l’administració de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	352-00249/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Macià Serra i Serra, investigador en ciència política i de l’administració de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	352-00250/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Ridao i Martín, professor agregat de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	352-00251/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Sílvia Claveria Alias, investigadora postdoctoral de la Universitat Carlos III de Madrid, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	352-00252/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Ismael Peña-López, professor d’estudis de dret i ciència política de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	352-00253/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Xnet - Institut per la Digitalització Democràtica amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	352-00254/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	352-00255/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	352-00256/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la campanya «Cedeix-nos el vot» amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	352-00257/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	352-00258/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Barrat Esteve, professor de dret constitucional de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	352-00259/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència Carlos Fernández Esquer, investigador del Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals García Pelayo, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	352-00260/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre l’impacte del projecte d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat en les polítiques d’acció climà
	356-00011/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el desplegament de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, i el grau de compliment dels objectius de la ll
	356-00012/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió de Drets Socials perquè exposi l’informe Leyes que protejan a las persones mayores
	356-00018/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de la I Cimera contra la Corrupció davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informin sobre els acords presos a la Cimera i presentin el Pla de treball contra les causes estructurals de la corrupció, so
	356-00019/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Rodríguez, president de l’Observatori contra l’Homofòbia, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè exposi l’Informe de l’Observatori contra l’Homofòbia de l’estat de l’LGTBI-fòbia a Catalunya 2020
	356-00020/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Sílvia Aldavert, en representació de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre el dret a l’avortament durant l’estat d’alarma
	356-00026/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Sara Cuentas, en representació de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament i de Diverses 8M, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè exposi els objectius i la tasca d’aquestes entitats
	356-00027/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Laura Huerga, en representació de l’entitat On Són les Dones, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè presenti l’informe ReRecomptem
	356-00028/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departame
	356-00032/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques de l’ens
	356-00033/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques de l’ens
	356-00034/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora de Serveis del Departament d’Empresa i Treball davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament
	356-00035/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Turisme davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament
	356-00036/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament d’Empresa i Treball davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament
	356-00037/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament
	356-00038/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de treballadors de les sis empreses subcontractades de Nissan davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre l’impacte del tancament de Nissan en aquestes empreses
	356-00050/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les noves línies mestres d’aquest òrgan
	356-00051/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del Centre d’Estudis d’Opinió davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les previsions de treball d’aquest òrgan el 2021
	356-00052/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Contra el Quart Cinturó davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre el desplegament de l’autovia B-40
	356-00056/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública perquè informi sobre la situació actual de la pandèmia i el pla d’actuació previst
	356-00074/13
	Sol·licitud


	4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes amb la consellera d’Igualtat i Feminismes sobre les agressions homòfobes del 29 i el 30 de maig de 2021 a Barcelona i la resta de denúncies per LGBTI-fòbia del primer trimestre de l’any
	355-00017/13
	Acord de tenir la sessió informativa
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	Compareixença d’Eugeni Rodríguez, president de l’Observatori contra l’Homofòbia, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a exposar l’Informe de l’Observatori contra l’Homofòbia de l’estat de l’LGTBI-fòbia a Catalunya 2020
	357-00007/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Sílvia Aldavert, coordinadora de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre el dret a l’avortament durant l’estat d’alarma
	357-00008/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Sara Cuentas, en representació de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament i de Diverses 8M, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a exposar els objectius i la tasca d’aquestes entitats
	357-00009/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Laura Huerga, en representació de l’entitat On Són les Dones, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a presentar l’informe ReRecomptem
	357-00010/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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