
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2021, sobre Aigües d’Osona, SA, 
corresponent a l’exercici 2018
258-00002/13
Coneixement de l’Informe 9

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2021, sobre Depuradores d’Osona, 
SL, corresponent a l’exercici 2018
258-00003/13
Coneixement de l’Informe 9

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2021, sobre Recollida de Residus 
d’Osona, SL, corresponent a l’exercici 2018
258-00004/13
Coneixement de l’Informe 9

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 910/2014 
pel que fa a l’establiment d’un Marc per a una Identitat Digital Europea
295-00012/13
Coneixement de la proposta 9

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Consell relatiu a l’establiment i el funcionament d’un mecanisme d’avaluació i se-
guiment per a verificar l’aplicació del cabal de Schengen i pel qual es deroga el 
Reglament (UE) 1053/2013
295-00013/13
Coneixement de la proposta 10

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell relativa als crèdits al consum
295-00014/13
Coneixement de la proposta 10

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de 
Catalunya
200-00001/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional
202-00005/13
Nomenament d’un relator 11

Proposició de llei de supressió de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
202-00008/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

Proposició de llei de supressió dels consells comarcals i de derogació del Decret 
legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comar-
cal de Catalunya
202-00009/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

Proposició de llei de la bonificació autonòmica de l’impost de patrimoni
202-00011/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

Proposició de llei de derogació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista, i d’elaboració d’una llei de violència intrafamiliar
202-00012/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00013/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13

Proposició de llei de supressió de les delegacions del Govern a l’exterior
202-00015/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13

Proposició de llei de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
202-00016/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13

Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambien-
tal de les activitats, per la regulació de l’activitat de cuina industrial vinculada a la 
venda a distància de plats preparats
202-00017/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari
202-00018/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la reparació dels habitatges de l’Agència Catalana de 
l’Habitatge a Tarragona
250-00142/13
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre els serveis tècnics de punt de trobada
250-00148/13
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre la repressió política a Turquia amb relació al cas Kobane
250-00182/13
Esmenes presentades 16
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Proposta de resolució sobre la creació d’un parc de bombers a Vallirana
250-00191/13
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a Santa Coloma de Gra-
menet davant l’increment de la delinqüència
250-00194/13
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’amiant del parc d’habitatges de Badia 
del Vallès
250-00205/13
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dins dels túnels de Vall-
vidrera
250-00206/13
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre les mesures per a la rehabilitació del litoral de Bada-
lona i Sant Adrià de Besòs
250-00209/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el transport públic a Port Aventura
250-00210/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la conservació de Cal Macià, a Vallmanya
250-00211/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la transparència en la gestió de la candidatura als jocs 
olímpics d’hivern del 2022
250-00212/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’actuació d’urgència al delta de l’Ebre
250-00213/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la seguretat viària dels autocars escolars
250-00214/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre una auditoria de la gestió de la pandèmia
250-00215/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre les agressions que pateixen els professionals de la salut
250-00216/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la utilització d’expressions agreujants i insults en els 
mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-00217/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-00218/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21
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Proposta de resolució sobre el reforç de la lluita contra la violència de gènere en 
dones grans
250-00219/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la democràcia i la llibertat i contra la repressió del po-
ble cubà
250-00220/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució de suport a una transició pacífica a la democràcia a Cuba
250-00222/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’increment de personal al CUAP Sant Pere, de Reus
250-00223/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre una moratòria per a la nova catalogació dels centres 
educatius segons la complexitat
250-00224/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2021, sobre Aeroports Públics de 
Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018
256-00005/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 23
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 23

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2021, sobre l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca, corresponent al 2019
256-00006/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 24
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 24

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2021, sobre l’Institut Català Inter-
nacional per la Pau, corresponent al 2019
256-00007/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 24
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 24

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
per a garantir el retorn social del rescat bancari
270-00002/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 24
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 24

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la gestió de 
les residències per a gent gran
252-00010/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la prevenció i la gestió 
dels incendis forestals
252-00011/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

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 la reunió 
amb el Govern de l’Estat i l’acord d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
354-00035/13
Sol·licitud i tramitació 26

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Perio-
distes de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb 
motiu de l’elecció del Consell de Govern de la Corporació
356-00152/13
Sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Productores 
Documentals, ProDocs - PROA, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l’au-
diovisual amb motiu de l’elecció del Consell de Govern de la Corporació
356-00153/13
Sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Consumidors 
de Mitjans Audiovisuals de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de 
l’audiovisual amb motiu de l’elecció del Consell de Govern de la Corporació
356-00154/13
Sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Periodistes Ramon 
Barnils davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de 
l’elecció del Consell de Govern de la Corporació
356-00155/13
Sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença d’una representació de PROA - Productors Audiovisu-
als Federats davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb motiu 
de l’elecció del Consell de Govern de la Corporació
356-00156/13
Sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals de 
Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb motiu 
de l’elecció del Consell de Govern de la Corporació
356-00157/13
Sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Clúster Audiovisual de Catalunya 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció 
del Consell de Govern de la Corporació
356-00158/13
Sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Acadèmia del Cinema Català 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció 
del Consell de Govern de la Corporació
356-00159/13
Sol·licitud 28
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Periodistes de Ca-
talunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de 
l’elecció del Consell de Govern de la Corporació
356-00160/13
Sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè d’empresa de l’Agència 
Catalana de Notícies davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb 
motiu de l’elecció del Consell de Govern de la Corporació
356-00161/13
Sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels col·lectius i associacions am-
bientalistes que defensen el delta del Llobregat davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre la proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00163/13
Sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup d’Estudi i Protecció dels 
Ecosistemes Catalans davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre 
el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llo-
bregat) i altres projectes similars
356-00164/13
Sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia davant la Comissió d’Ac-
ció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les 
Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
356-00165/13
Sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença de Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tar-
ragona, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de 
línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres 
projectes similars
356-00166/13
Sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença de Rosa Abelló, presidenta del Consell Comarcal del 
Baix Camp, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte 
de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i al-
tres projectes similars
356-00167/13
Sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença de Neus Sanromà, presidenta del Consell Comarcal 
de la Terra Alta, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el pro-
jecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) 
i altres projectes similars
356-00168/13
Sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença de Joan Arrufi, representant de la Denominació d’Ori-
gen Terra Alta, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el pro-
jecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) 
i altres projectes similars
356-00169/13
Sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença de Pilar Miró, representant de l’Associació de Turisme 
Rural Terra Alta, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el pro-
jecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) 
i altres projectes similars
356-00170/13
Sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la Co-
missió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió 
entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
356-00171/13
Sol·licitud 31
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació pro Vegueria Pe-
nedès davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de lí-
nia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres 
projectes similars
356-00172/13
Sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre d’Estudis del Paisatge 
Vitivinícola davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte 
de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i al-
tres projectes similars
356-00173/13
Sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Comarcal de l’Alt 
Camp davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de lí-
nia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres 
projectes similars
356-00174/13
Sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Valls (Alt Camp) 
davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de 
molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projec-
tes similars
356-00175/13
Sol·licitud 32

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert al vicepresi-
dent del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00030/13
Presentació: president de la Generalitat 32

Encàrrec del despatx del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals 
i Territori a la consellera de Recerca i Universitats
330-00031/13
Presentació: president de la Generalitat 32
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2021, sobre Aigües 
d’Osona, SA, corresponent a l’exercici 2018
258-00002/13

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2021, sobre 
Depuradores d’Osona, SL, corresponent a l’exercici 2018
258-00003/13

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2021, sobre 
Recollida de Residus d’Osona, SL, corresponent a l’exercici 2018
258-00004/13

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 910/2014 pel que fa a l’establiment d’un Marc per a 
una Identitat Digital Europea
295-00012/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Consell relatiu a l’establiment i el funcionament d’un 
mecanisme d’avaluació i seguiment per a verificar l’aplicació del 
cabal de Schengen i pel qual es deroga el Reglament (UE) 1053/2013
295-00013/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa als crèdits al 
consum
295-00014/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la 
Generalitat de Catalunya
200-00001/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13672).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 13.09.2021 al 
14.09.2021).
Finiment del termini: 15.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14038).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14149).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 17.09.2021; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional
202-00005/13

NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei d’amplia-
ció de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 202-
00005/13) s’ha reunit el dia 1 de setembre de 2021 i, d’acord amb el que disposa 
l’article 120.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relator el diputat Pau Mo-
rales i Romero.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2021
Eva Candela Lopez, GP PSC-Units; Pau Morales i Romero, GP ERC; Glòria 

Freixa i Vilardell, GP JxCat; María Elisa García Fuster, GP VOX; Montserrat Vi-
nyets Pagès, GP CUP-NCG; Susanna Segovia Sánchez, GP ECP; Joan García Gon-
zález, GP Cs; Eva Parera Escrichs, G Mixt, diputats
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Proposició de llei de supressió de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
202-00008/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP CUP-NCG (reg. 13350; 13798; 14025).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14039).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de supressió dels consells comarcals i de 
derogació del Decret legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya
202-00009/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP CUP-NCG (reg. 13351; 13799; 14026).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14040).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de la bonificació autonòmica de l’impost de 
patrimoni
202-00011/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP CUP-NCG (reg. 13352; 13802; 14027).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de derogació de la Llei 5/2008, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista, i d’elaboració d’una llei de 
violència intrafamiliar
202-00012/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP CUP-NCG (reg. 13353; 13801; 14018).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.
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Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00013/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 13354; 13800).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de supressió de les delegacions del Govern a 
l’exterior
202-00015/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 13355; 13803).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.09.2021 al 21.09.2021).
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14041).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 22.09.2021 al 27.09.2021).
Finiment del termini: 28.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14150).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2021 al 29.09.2021).
Finiment del termini: 30.09.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de regulació del teletreball com a modalitat de 
prestació de serveis del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya
202-00016/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP VOX (reg. 13356; 13805; 13823).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.09.2021 al 21.09.2021).
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14042).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 22.09.2021 al 27.09.2021).
Finiment del termini: 28.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14151).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2021 al 29.09.2021).
Finiment del termini: 30.09.2021; 10:30 h.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, per la regulació de l’activitat de 
cuina industrial vinculada a la venda a distància de plats preparats
202-00017/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 13357; 13804).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.09.2021 al 21.09.2021).
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14043).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 22.09.2021 al 27.09.2021).
Finiment del termini: 28.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14152).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2021 al 29.09.2021).
Finiment del termini: 30.09.2021; 10:30 h.

Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari
202-00018/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 13358; 13806).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.09.2021 al 21.09.2021).
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14044).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 22.09.2021 al 27.09.2021).
Finiment del termini: 28.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14154).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2021 al 29.09.2021).
Finiment del termini: 30.09.2021; 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 la reparació dels habitatges de l’Agència 
Catalana de l’Habitatge a Tarragona
250-00142/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12585 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 08.09.2021

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 12585)

Esmena 1
GP d’En Comú Podem (1)
De modificació del punt 3

3. Que s’intensifiqui el control a Que es realitzi un diagnòstic de la zona del barri 
de Camp Clar respecte de les ocupacions il·legals, especialment aquelles que com-
porten activitats il·lícites i generen conflictivitat veïnal per poder tenir informació de 
quantes són de famílies vulnerables sense alternativa habitacional i poder estudiar 
la seva regularització amb informe favorable dels serveis socials i per poder deter-
minar aquelles que comporten activitats il·lícites i generen conflictivitat veïnal fent 
especial incís en els Blocs 2 i 4 del carrer Riu Llobregat.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12665 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 08.09.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 12665)

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

Tenir en compte, en la planificació sobre la millora dels Serveis tècnics de punt 
de trobada engegada pel Departament d’Igualtats i Feminismes, la major proximitat 
possible a les famílies com pot ser la implantació dels Implantar serveis tècnics de 
punt de trobada a Vielha, Tremp i la Seu d’Urgell.

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

Acompanyar les mesures de millora dels serveis tècnics de punt de trobada de 
Prioritzar les inversions necessàries durant l’any 2021 per fer-les viables com podria 
ser el cas de la implantació de serveis tècnics de punt de trobada a Vielha, Tremp i 
la Seu d’Urgell.



BOPC 105
10 de setembre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 16

Proposta de resolució sobre la repressió política a Turquia amb 
relació al cas Kobane
250-00182/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12255 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAETC, 09.09.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 12255)

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

1. S’oposa fermament i pública a aquesta violació de l’estat de dret. Es considera 
inacceptable en una democràcia responsabilitzar als representants electes, especial-
ment als i a les integrants de l’HDP, (diputats/es, alcaldesses/alcaldes, regidors/es), i 
representants de la societat civil, del que va succeir en el Cas Kobane, la investiga-
ció del qual es veu obstaculitzada de manera permanent.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició d’un nou punt 2 bis

2 bis. Tal i com assenyala l’informe anual sobre Turquia del Parlament Europeu, 
aprovat recentment, observa amb gran preocupació la forma en que el Partit Demo-
cràtic Popular (HDP), incloses les seves organitzacions juvenils, han estat al punt de 
mira de les autoritats turques de forma específica i permanent.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
D’addició d’un nou punt 2 ter

2 ter. Condemna fermament, en la línia de l’informe anual sobre Turquia del 
Parlament Europeu recentment aprovat, la interlocutòria presentada pel Fiscal del 
Tribunal de Cassació de Turquia davant del Tribunal Constitucional per sol·licitar 
la dissolució de l’HDP i la inhabilitació política de més de 600 membres de l’HDP.

Proposta de resolució sobre la creació d’un parc de bombers a 
Vallirana
250-00191/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12263 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 09.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 12263)

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt únic

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un nou Parc de Bombers a 
Vallirana, d’acord amb el Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Ex-
tinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior per al període 2017-2022, 
incloent-hi en els pressupostos de l’any 2022 la dotació pressupostària corresponent. 
La ubicació d’aquest nou Parc de Bombers s’haurà de determinar d’acord amb els 
criteris tècnics adients, de manera que es garanteixi un bon servei a tots els munici-
pis de la zona de parc de l’Ordal.
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Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a Santa 
Coloma de Gramenet davant l’increment de la delinqüència
250-00194/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14147 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 09.09.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 14147)

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

1. Complir el compromís adquirit pel Govern de la Generalitat a la Junta Local 
de Seguretat en el municipi el 2020 i, tan aviat com sigui possible reforçar les dota-
cions policials per millorar la seguretat a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

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

2. Augmentar la plantilla de l’Àrea Bàsica Policial de Santa Coloma de Grame-
net per millorar la seguretat del municipi i els actuals índex de criminalitat.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’amiant del parc 
d’habitatges de Badia del Vallès
250-00205/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13864 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 09.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 13864)

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

Continuar actuant davant la greu problemàtica de salut pública que comporta la 
presència d’amiant a la majoria d’edificis de Badia del Vallès i reconèixer el treball i 
l’esforç del moviment veïnal i associatiu del municipi en la denúncia i visibilització 
de la situació.

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

Davant les conclusions del Mapa de l’Amiant, continuar treballant per a acon-
seguir, entre la Generalitat, l’Ajuntament i els veïns, els recursos econòmics per 
sufragar les accions que calgui implementar per assegurar la retirada i substitu-
ció de l’amiant als edificis del municipi previstos a l’acord del PDOR signat i a les 
conclusions i recomanacions de la Comissió de Desamiantat de Catalunya, i donar 
recolzament a possibles reivindicacions del municipi en aquest sentit davant altres 
administracions, incloent les oportunitats que s’obren amb els Fons Europeus Next 
Generation EU si es modifica el Reial Decret estatal en fase de revisió d’esmenes.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació i supressió del punt 3

Impulsar els treballs que està realitzant la Comissió de Desamiantat aprovada 
per Acord de Govern de 2019 per a analitzar la situació de presència d’amiant a al-
tres llocs de Catalunya i plantejar un Pla d’Acció per a la seva retirada i desenvolu-
par el Pla d’actuació per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya i l’aprovació en 
aquesta legislatura de la llei sobre l’amiant.

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dins dels 
túnels de Vallvidrera
250-00206/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13865 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 09.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 13865)

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

Elaborar una nova Anàlisi de Risc, tenint en compte la evolució de l’índex de 
risc, en funció de l’evolució del trànsit prevista per l’autopista C-16, i les mesures de 
seguretat que s’haurien d’implementar per garantir la seva seguretat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De refosa dels punts 2 i 3

Implementar un radar de tram a l’interior del túnels de Vallvidrera, d’acord amb 
el nou Pla de radars 2020-2025 del Servei Català de Trànsit, així com estudiar la 
viabilitat tècnica del millorament de la seguretat en els túnels de la xarxa viària de-
pendent de la Generalitat de Catalunya.

Proposta de resolució sobre les mesures per a la rehabilitació del 
litoral de Badalona i Sant Adrià de Besòs
250-00209/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13494).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.09.2021 al 17.09.2021).
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14153; 14214).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.09.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el transport públic a Port Aventura
250-00210/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13495).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.09.2021 al 17.09.2021).
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14155; 14215).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la conservació de Cal Macià, a 
Vallmanya
250-00211/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13496).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.09.2021 al 17.09.2021).
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14156; 14216).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la transparència en la gestió de la 
candidatura als jocs olímpics d’hivern del 2022
250-00212/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13497).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.09.2021 al 17.09.2021).
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14157; 14217).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.09.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’actuació d’urgència al delta de l’Ebre
250-00213/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13498).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.09.2021 al 17.09.2021).
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14158; 14218).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat viària dels autocars 
escolars
250-00214/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13499).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.09.2021 al 17.09.2021).
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14159; 14219).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una auditoria de la gestió de la 
pandèmia
250-00215/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13500).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.09.2021 al 17.09.2021).
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14160; 14220).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.09.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les agressions que pateixen els 
professionals de la salut
250-00216/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13501).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.09.2021 al 17.09.2021).
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14161; 14221).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la utilització d’expressions agreujants 
i insults en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
250-00217/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13502).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.09.2021 al 17.09.2021).
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14162; 14222).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-00218/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13503).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.09.2021 al 17.09.2021).
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14163; 14223).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.09.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el reforç de la lluita contra la violència 
de gènere en dones grans
250-00219/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13504).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.09.2021 al 17.09.2021).
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14164; 14224).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la democràcia i la llibertat i contra la 
repressió del poble cubà
250-00220/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13505).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.09.2021 al 17.09.2021).
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14165; 14225).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport a una transició pacífica a la 
democràcia a Cuba
250-00222/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13506).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.09.2021 al 17.09.2021).
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14167; 14226).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.09.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment de personal al CUAP Sant 
Pere, de Reus
250-00223/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13507).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.09.2021 al 17.09.2021).
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14166; 14227).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una moratòria per a la nova catalogació 
dels centres educatius segons la complexitat
250-00224/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13508).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.09.2021 al 17.09.2021).
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14168; 14228).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.09.2021; 10:30 h.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2021, sobre 
Aeroports Públics de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018
256-00005/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13509).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.09.2021 al 21.09.2021).
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14171).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 22.09.2021 al 27.09.2021).
Finiment del termini: 28.09.2021; 10:30 h.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2021, sobre 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, corresponent 
al 2019
256-00006/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14047).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 23.09.2021 al 30.09.2021).
Finiment del termini: 01.10.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14172).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 01.10.2021 al 05.10.2021).
Finiment del termini: 06.10.2021; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2021, sobre 
l’Institut Català Internacional per la Pau, corresponent al 2019
256-00007/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14048).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 23.09.2021 al 30.09.2021).
Finiment del termini: 01.10.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14173).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 01.10.2021 al 05.10.2021).
Finiment del termini: 06.10.2021; 10:30 h.

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari
270-00002/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13510).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.09.2021 al 21.09.2021).
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14174).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 22.09.2021 al 27.09.2021).
Finiment del termini: 28.09.2021; 10:30 h.
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
la gestió de les residències per a gent gran
252-00010/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14045).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.09.2021 al 23.09.2021).
Finiment del termini: 27.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14169).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.09.2021 al 28.09.2021).
Finiment del termini: 29.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la 
prevenció i la gestió dels incendis forestals
252-00011/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14046).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.09.2021 al 23.09.2021).
Finiment del termini: 27.09.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 14170).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.09.2021 al 28.09.2021).
Finiment del termini: 29.09.2021; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

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 la reunió amb el Govern de l’Estat i l’acord 
d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
354-00035/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CUP-NCG (reg. 13119).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Territori, 07.09.2021.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Dones Periodistes de Catalunya davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del 
Consell de Govern de la Corporació
356-00152/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 
13673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 06.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
de Productores Documentals, ProDocs - PROA, davant la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb 
motiu de l’elecció del Consell de Govern de la Corporació
356-00153/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 
13673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 06.09.2021.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l’audiovisual 
amb motiu de l’elecció del Consell de Govern de la Corporació
356-00154/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 
13673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 06.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de 
Periodistes Ramon Barnils davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del 
Consell de Govern de la Corporació
356-00155/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 13673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 06.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de PROA - 
Productors Audiovisuals Federats davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del 
Consell de Govern de la Corporació
356-00156/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 13674).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 06.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Productors 
Audiovisuals de Catalunya davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del 
Consell de Govern de la Corporació
356-00157/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 13674).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 06.09.2021.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Clúster 
Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del Consell de 
Govern de la Corporació
356-00158/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 13674).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 06.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Acadèmia del 
Cinema Català davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el 
sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del Consell de Govern 
de la Corporació
356-00159/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 13674).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 06.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de 
Periodistes de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del Consell de 
Govern de la Corporació
356-00160/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 13674).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 06.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè 
d’empresa de l’Agència Catalana de Notícies davant la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb 
motiu de l’elecció del Consell de Govern de la Corporació
356-00161/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 13674).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 06.09.2021.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació dels col·lectius 
i associacions ambientalistes que defensen el delta del Llobregat 
davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre la 
proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00163/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG, GP ERC, Lucas Silvano Ferro Solé, del GP ECP (reg. 
13859).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 07.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup d’Estudi 
i Protecció dels Ecosistemes Catalans davant la Comissió d’Acció 
Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió 
entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes 
similars
356-00164/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP ECP, GP CUP-NCG (reg. 13863).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 07.09.2021.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia davant 
la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de 
línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix 
Llobregat) i altres projectes similars
356-00165/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP ECP, GP CUP-NCG (reg. 13863).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 07.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de Noemí Llauradó, presidenta de la 
Diputació de Tarragona, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè 
informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres 
de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
356-00166/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP ECP, GP CUP-NCG (reg. 13863).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 07.09.2021.
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Sol·licitud de compareixença de Rosa Abelló, presidenta del Consell 
Comarcal del Baix Camp, davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les 
Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
356-00167/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP ECP, GP CUP-NCG (reg. 13863).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 07.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de Neus Sanromà, presidenta del 
Consell Comarcal de la Terra Alta, davant la Comissió d’Acció 
Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió 
entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes 
similars
356-00168/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP ECP, GP CUP-NCG (reg. 13863).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 07.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de Joan Arrufi, representant de la 
Denominació d’Origen Terra Alta, davant la Comissió d’Acció 
Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió 
entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes 
similars
356-00169/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP ECP, GP CUP-NCG (reg. 13863).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 07.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de Pilar Miró, representant de 
l’Associació de Turisme Rural Terra Alta, davant la Comissió d’Acció 
Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió 
entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes 
similars
356-00170/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP ECP, GP CUP-NCG (reg. 13863).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 07.09.2021.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos 
davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte 
de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix 
Llobregat) i altres projectes similars
356-00171/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP ECP, GP CUP-NCG (reg. 13863).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 07.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
pro Vegueria Penedès davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè 
informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres 
de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
356-00172/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP ECP, GP CUP-NCG (reg. 13863).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 07.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre 
d’Estudis del Paisatge Vitivinícola davant la Comissió d’Acció 
Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió 
entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes 
similars
356-00173/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP ECP, GP CUP-NCG (reg. 13863).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 07.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell 
Comarcal de l’Alt Camp davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè 
informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres 
de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
356-00174/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP ECP, GP CUP-NCG (reg. 13863).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 07.09.2021.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de 
Valls (Alt Camp) davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de 
l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
356-00175/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP ECP, GP CUP-NCG (reg. 13863).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 07.09.2021.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert 
al vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00030/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 13797 / Coneixement: 07.09.2021

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, des del 
dia 5 de setembre fins al dia 6 de setembre de 2021, mentre romangui fora de Cata-
lunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el conseller de la Vicepresi-
dència i de Polítiques Digitals i Territori.

Ben cordialment.

Barcelona, 3 de setembre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

Encàrrec del despatx del vicepresident del Govern i conseller de 
Polítiques Digitals i Territori a la consellera de Recerca i Universitats
330-00031/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 13900 / Coneixement: 08.09.2021

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisen-
da, els dies 7 i 8 de setembre de 2021, mentre romangui fora de Catalunya, s’en-
carregarà del despatx del seu Departament la consellera de Recerca i Universitats.

Ben cordialment,

Barcelona, 6 de setembre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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