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Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
202-00014/13
Esmena a la totalitat 17

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de la defensora de l’audiència davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè in
formi sobre els seus objectius
356-00120/13
Rebuig de la sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença de l’adjunt a la direcció i cap de Continguts i Progra
mes de TV3 davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els seus objectius
356-00121/13
Rebuig de la sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença de l’adjunta de producció i programes de TV3 davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi
suals perquè informi sobre els seus objectius
356-00122/13
Rebuig de la sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença del director d’Informatius de TV3 davant la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre dues peces emeses al Telenotícies sobre la cobertura informativa de 
VOX durant la campanya electoral
356-00123/13
Rebuig de la sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Afers Religiosos davant la Co
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals 
perquè informi sobre els motius de la seva presència en el ple del Consell de l’Audio
visual de Catalunya del 16 de juny de 2021
356-00124/13
Rebuig de la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre les accions empreses contra els programes Està 
passant i Bricoheroes per publicitat indeguda
356-00125/13
Rebuig de la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença del director del programa 30 minuts davant la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre la producció de la peça audiovisual «Anatomia de VOX»
356-00126/13
Rebuig de la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Soler i Gasuch, propietari fundador de Mino
ria Absoluta, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catala
na de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la contractació de programes a la 
seva productora
356-00127/13
Rebuig de la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença de Jair Domínguez i Torregrosa, col·laborador habitual 
en programes de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio, davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè in
formi sobre les seves declaracions en aquests programes
356-00128/13
Rebuig de la sol·licitud 21

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
Acord sobre la sol·licitud 21
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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’audio
visual amb motiu de l’elecció del Consell de Govern de la Corporació
356-00153/13
Acord sobre la sol·licitud 21

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
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Periodistes Ramon Bar
nils 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
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença d’Eugenio Sedano i Monasterio, membre de la Plata
forma Mercaderies per l’Interior, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
perquè informi sobre l’objectiu de la Plataforma de desviar el transport de merca
deries del Corredor Mediterrani per una via interior
356-00194/13
Sol·licitud 22

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

Compareixença en ponència d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional
353-00225/13
Substanciació 22

Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat de Llogateres amb 
relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional
353-00226/13
Substanciació 22

Compareixença en ponència d’una representació del Grup Emancipació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
353-00227/13
Substanciació 23

Compareixença en ponència d’una representació de Habitat International Coalition 
amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
353-00228/13
Substanciació 23

Compareixença en ponència d’una representació del Grup d’Habitatge i Salut de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’amplia
ció de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
353-00229/13
Substanciació 23

Compareixença en ponència de Guillem Soler Solé, titular del Jutjat de Primera Ins
tància número 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les 
mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
353-00230/13
Substanciació 23

Compareixença en ponència de la regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajunta
ment de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional
353-00232/13
Substanciació 24
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Compareixença en ponència de Jesús Albert Magallón i Mora, representant del Sin
dicat de Llogateres del Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
353-00240/13
Substanciació 24

Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori DESC amb rela
ció a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emer
gència habitacional
353-00241/13
Substanciació 24

Compareixença en ponència d’Antoni Sorolla, director de Relacions Institucionals 
de Sogeviso, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional
353-00242/13
Substanciació 24

Compareixença en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Salt amb rela
ció a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emer
gència habitacional
353-00243/13
Substanciació 25

Compareixença en ponència de Glòria Rubio Casas, exregidora d’Habitatge de l’Ajun
tament de Sabadell, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional
353-00244/13
Substanciació 25

Compareixença en ponència de l’alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, consellera 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i presidenta d’Habitatge Metròpolis Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
353-00245/13
Substanciació 25

Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes de Ca
talunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de 
l’elecció del Consell de Govern de la Corporació
357-00051/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença d’una representació de l’Associació de Productores Documentals, 
ProDocs  PROA, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Ca
talana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el sector de l’audiovisual amb 
motiu de l’elecció del Consell de Govern de la Corporació
357-00052/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença d’una representació de l’Associació de Consumidors de Mitjans Au
diovisuals de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corpora
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el sector de l’audiovisual 
amb motiu de l’elecció del Consell de Govern de la Corporació
357-00053/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença d’una representació del Grup de Periodistes Ramon Barnils davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audi
ovisuals per a informar sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del 
Consell de Govern de la Corporació
357-00054/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 113
22 de setembre de 2021

1.01.10. Normes de règim interior 5 

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.10. Normes de règim interior

Acord de modificació de la relació de llocs de treball del Parlament 
de Catalunya per a comptabilitzar les noves places en el Projecte de 
pressupost per al 2022
221-00005/13

APROVACIÓ

Mesa Ampliada del Parlament, 14.09.2021

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió del 14 de setembre de 2021, 
d’acord amb el que estableixen els articles 16.5 i 47 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, ha aprovat les modificacions següents en 
la relació de llocs de treball del Parlament de Catalunya: 

Oficina de l’Aran
Alta per creació d’un lloc de treball de tècnic o tècnica responsable de l’Oficina 

de l’Aran, d’acord amb el que segueix: 
Nom del lloc: tècnic/a responsable de l’Oficina de l’Aran
Grup: A1
Nivell: 13
Tipus: base
Titulació: 
Formació específica: 
Cos o escala: Tècnics Superiors de l’Administració Parlamentària
Forma de provisió: CG
Observacions: 
Funcions: prestar atenció administrativa i suport tècnic en el marc de les com-

petències de l’Oficina i acomplir les altres funcions que li encomani el secretari o 
secretària general.

Nombre de places: 1

Oficina de Contractació
Alta per creació d’un lloc de treball de tècnic o tècnica de contractació, d’acord 

amb el que segueix: 
Nom del lloc: tècnic/a de contractació
Grup: A2
Nivell: 12
Tipus: singular
Titulació: 
Formació específica: contractació pública i eines electròniques de contractació
Cos o escala: Tècnics mitjans (*)
Forma de provisió: CG
Observacions: 
Funcions: donar suport al director o directora de l’Oficina de Contractació i al 

tècnic jurídic o tècnica jurídica de la contractació en els treballs d’execució i coordi-
nació del seguiment dels expedients contractuals; donar suport als diferents centres 
gestors durant el procediment de contractació; col·laborar en la redacció i la prepa-
ració de la documentació contractual, especialment dels plecs de clàusules adminis-
tratives; controlar i supervisar les accions de transparència i publicitat amb relació a 
la contractació del Parlament, i mantenir i actualitzar el registre de contractes i con-
venis; donar assistència i suport al Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament 
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de Catalunya, i qualsevol altra funció que li encarregui el tècnic jurídic o tècnica 
jurídica de la contractació o el director o directora de l’Oficina.

Nombre de places: 2

Serveis Jurídics 
Alta per creació d’un lloc de treball de tècnic o tècnica dels Serveis Jurídics, 

d’acord amb el que segueix: 
Nom del lloc: tècnic/a dels Serveis Jurídics
Grup: A1
Nivell: 13
Tipus: base
Titulació: 
Formació específica: 
Cos o escala: Tècnics Superiors de l’Administració Parlamentària
Forma de provisió: CG
Observacions: 
Funcions: donar suport al lletrat o lletrada major en l’anàlisi i la recopilació dels 

documents tramitats a la Mesa, la Mesa Ampliada i la Junta de Portaveus; cercar an-
tecedents dels assumptes que s’han de tractar a la Mesa, la Mesa Ampliada i la Junta 
de Portaveus; donar suport al lletrat o lletrada major i a la resta de lletrats en la pre-
paració de propostes d’informes i de documents jurídics o parlamentaris; supervisar 
documents parlamentaris amb transcendència jurídica o parlamentària, i qualsevol 
altra funció que li encarregui el lletrat o lletrada major o el secretari o secretària ge-
neral.

Nombre de places: 1

Alta per creació d’un lloc de treball de secretari o secretària, d’acord amb el que 
segueix: 

Nom del lloc: secretari/ària
Grup: C1
Nivell: 7
Tipus: base
Titulació: 
Formació específica: 
Cos o escala: Administradors Parlamentaris
Forma de provisió: CG
Observacions: 
Funcions: donar suport administratiu a la secretaria dels Serveis Jurídics i als 

lletrats; encarregar-se de l’agenda i l’atenció telefònica, la distribució de la corres-
pondència i l’arxivament de documents, i qualsevol altra funció que li encarregui el 
lletrat o lletrada major.

Nombre de places: 1

Direcció de Gestió Parlamentària - Departament de Gestió 
Parlamentària 
Alta per creació del lloc de treball de tècnic o tècnica de gestió parlamentària, 

d’acord amb el que segueix: 
Nom del lloc: tècnic/a de gestió parlamentària
Grup: A1
Nivell: 13
Tipus: base
Titulació: 
Formació específica: 
Cos o escala: Tècnics Superiors de l’Administració Parlamentària
Forma de provisió: CG



BOPC 113
22 de setembre de 2021

1.01.10. Normes de règim interior 7 

Observacions: 
Funcions: fer l’anàlisi tècnica en els àmbits del Departament; donar suport al 

Departament i les àrees en matèria de procediments parlamentaris (simplificació, 
definició, creació i modificació); elaborar i controlar una base de dades per a reco-
pilar i gestionar antecedents parlamentaris dels òrgans; identificar les obligacions 
derivades de la normativa en matèria de dret d’accés, transparència i informació pú-
blica, govern obert i protecció de dades personals a què se sotmet l’activitat dels òr-
gans parlamentaris; establir la definició i descripció dels tràmits de la base de dades 
SIAP; gestionar el Registre de Grups d’Interès i implementar totes les actuacions 
establertes al Reglament del Parlament, i totes les altres funcions de naturalesa anà-
loga que li encarregui el cap o la cap del Departament o el director o directora de 
Gestió Parlamentària.

Nombre de places: 1

Modificació del lloc de treball de secretari o secretària, per modificació de les 
funcions i del nombre de places, d’acord amb el que segueix: 

Nom del lloc: secretari/ària
Grup: C1
Nivell: 7
Tipus: base
Titulació: 
Formació específica: 
Cos o escala: Administradors Parlamentaris
Forma de provisió: GC
Observacions: 
Funcions: donar suport administratiu en la coordinació de les diferents tasques 

del Departament; distribuir la correspondència; tenir cura de l’arxiu i de l’agenda; 
atendre les trucades; fer feines de transcripció per mitjà de sistemes informàtics; 
donar suport a les diferents àrees quan les necessitats del Departament ho requerei-
xen; tenir cura de la reserva de sales per a les reunions dels òrgans parlamentaris; 
indexar els continguts de l’activitat parlamentària sota la supervisió del personal de 
l’Àrea del Ple i de la Diputació Permanent, i qualsevol altra funció que li encarregui 
el director o directora de Gestió Parlamentària, el cap o la cap del Departament o 
qualsevol dels caps de les àrees del Departament.

Nombre de places: 2

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021 
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs  

i Castanyer
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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) 2020/2222 del Parlament Europeu i del Consell 
pel que fa a les infraestructures transfrontereres que comuniquen 
la Unió i el Regne Unit per mitjà de la connexió fixa del canal de la 
Mànega
295-00015/13

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 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 1286/2014 pel que fa a la pròrroga de la disposició 
transitòria aplicable a les societats de gestió, les societats d’inversió 
i les persones que assessorin sobre participacions en organismes 
d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris (OICVM) i no OICVM, o que 
les venguin
295-00016/13

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 per la qual es modifica 
la Directiva 2009/65/CE pel que fa a la utilització dels documents 
de dades fonamentals per les societats de gestió d’organismes 
d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris (OICVM)
295-00017/13

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores  
i els treballadors del sector públic
202-00002/13

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 16 de setembre de 
2021, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (tram. 202-
00002/13) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 120.1 i concordants del 
Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Marta Moreta Rovira

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Jordi Albert i Caballero

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Glòria Freixa i Vilardell

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Joan Garriga Doménech

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Basha Changue Canalejo

Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Joan Carles Gallego i Herrera

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carlos Carrizosa Torres 

Grup Mixt
Eva Parera i Escrichs

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2021
El secretari de la Comissió, Joan Canadell i Bruguera; el president de la Comis-

sió, Jordi Terrades Santacreu

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

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 21.07.2021

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Taula del Tercer Sec-

tor Social amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per 
fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00261/13).
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat de Llogateres 
amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional (tram. 352-00262/13).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comissió d’Habi-
tatge del Col·legi de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 
352-00263/13).

Proposta d’audiència en comissió de Guillem Soler Solé, titular del Jutjat de 
Primera Instància núm. 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’am-
pliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-
00264/13).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Grup d’Habitatge i Sa-
lut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 
352-00265/13).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Grup Emancipació, del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 
352-00266/13).

Proposta d’audiència en comissió de Martí Batllori, jurista especialitzat en habi-
tatge, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer 
front a l’emergència habitacional (tram. 352-00267/13).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’entitat Habitat Inter-
national Coalition amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures ur-
gents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00268/13).

Proposta d’audiència en comissió de Jèssica Casals, portaveu de les famílies 
afectades per l’anul·lació del Decret llei 17/2019, amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 
352-00269/13).

Proposta d’audiència en comissió de representants del grup promotor de la ini-
ciativa legislativa popular de la Llei 24/2015, la Plataforma d’Afectats per la Hipo-
teca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, amb relació a la 
Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional (tram. 352-00270/13).

Proposta d’audiència en comissió de la regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per 
fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00271/13).

Proposta d’audiència en comissió de l’alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, con-
sellera de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i presidenta de l’ens Habitatge Metrò-
polis Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures ur-
gentsper fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00272/13).

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’una família afectada per 

l’anul·lació del Decret llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habi-
tatge, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer 
front a l’emergència habitacional (tram. 352-00273/13).

Proposta d’audiència en ponència de la presidenta o del responsable en matèria 
d’habitatge de la Taula del Tercer Sector amb relació a la Proposició de llei d’am-
pliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-
00274/13).

Proposta d’audiència en ponència del portaveu del Sindicat de Llogateres amb re-
lació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emer-
gència habitacional (tram. 352-00275/13).
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Proposta d’audiència en ponència de la presidenta o d’una representació de la 
 Comissió d’Habitatge del Col·legi de Treball Social de Catalunya amb relació a  
la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional (tram. 352-00276/13).

Proposta d’audiència en ponència de Guillem Soler Solé, jutge de Primera Ins-
tància de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00277/13).

Proposta d’audiència en ponència de la presidenta o del Grup d’Habitatge i Sa-
lut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 
352-00278/13).

Proposta d’audiència en ponència del president o del responsable d’Emancipació 
del Consell Nacional de la Joventut amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00279/13).

Proposta d’audiència en ponència de Martí Batllori, jurista especialitzat en habi-
tatge, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer 
front a l’emergència habitacional (tram. 352-00280/13).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Habitat International 
Coalition amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per 
fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00281/13).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del grup promotor de la 
iniciativa legislativa popular de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb relació a la Pro-
posició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habi-
tacional (tram. 352-00282/13).

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Bosch Meda, redactor del Pla terri-
torial sectorial d’habitatge i cap de servei d’Habitatge, amb relació a la Proposició 
de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional 
(tram. 352-00283/13).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Salt 
amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional (tram. 352-00284/13).

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
Proposta d’audiència en ponència de Carme Trilla Bellart, ex secretària d’Ha-

bitatge i presidenta de l’Observatori de l’Habitatge i de la Fundació Hàbitat-3, amb 
 relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional (tram. 352-00285/13).

Proposta d’audiència en ponència de Vicente Pérez Daudí, catedràtic de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00286/13).

Proposta d’audiència en ponència de Joan Manuel Abril Campoy, professor titular 
de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 
352-00287/13).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis 
d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’am-
pliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-
00288/13).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Cambres de 
la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les 
mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00289/13).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legi 
d’Agents de la Propietat Immobiliària amb relació a la Proposició de llei d’amplia-
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ció de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-
00290/13).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Promo-
tors de Catalunya (APCE) amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les me-
sures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00291/13).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00292/13).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’observatori DESC 
amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional (tram. 352-00293/13).

Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Jover Armengol, economista espe-
cialista en anàlisi del mercat immobiliari, amb relació a la Proposició de llei d’am-
pliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-
00294/13).

Proposta d’audiència en ponència de Sergio Nasarre, catedràtic d’Habitatge de 
la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les 
mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00295/13).

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Sorolla, director de Relacions Institu-
cionals de Sogeviso, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00296/13).

Proposta d’audiència en ponència de Joan Clos i Matheu, president de l’Asso-
ciació de Propietaris d’Habitatges de Lloguer (Asval), amb relació a la Proposició 
de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional 
(tram. 352-00297/13).

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Proposta d’audiència en ponència de Sergio Nasarre Aznar, director de la  Càtedra 

UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició 
de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional 
(tram. 352-00298/13).

Proposta d’audiència en ponència de Carme Trilla Bellart, presidenta de la Fun-
dació Hàbitat-3 i presidenta de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge, amb relació 
a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional (tram. 352-00299/13).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Cambres de 
la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les 
mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00300/13).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00301/13).

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Raya, catedràtic del Tecno-
campus de la Universitat Pompeu Fabra, Departament d’Economia i Empresa, amb 
relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional (tram. 352-00302/13).

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Proposta d’audiència en ponència de Jesús Albert Magallón i Mora, representant 

del Sindicat Llogateres del Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00303/13).

Proposta d’audiència en ponència de Glòria Rubio Casas, ex regidora d’Habitat-
ge de l’Ajuntament de Sabadell, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00304/13).
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ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió de Drets Socials, 28.07.2021, DSPC-C 57

Compareixença en ponència d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00225/13).

Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat de Llogateres amb 
relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional (tram. 353-00226/13).

Compareixença en ponència d’una representació del Grup Emancipació del 
 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 
353-00227/13).

Compareixença en ponència d’una representació de Habitat International Coa-
lition amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer 
front a l’emergència habitacional (tram. 353-00228/13).

Compareixença en ponència d’una representació del Grup d’Habitatge i Salut de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’am-
pliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-
00229/13).

Compareixença en ponència de Guillem Soler Solé, titular del Jutjat de Primera 
Instància número 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00230/13).

Compareixença en ponència de Jèssica Casals, portaveu de les famílies afecta-
des per l’anul·lació del Decret llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés 
a l’habitatge, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00231/13).

Compareixença en ponència de la regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajun-
tament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00232/13).

Compareixença en ponència de representants del grup promotor de la iniciati-
va legislativa popular de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de la Plataforma d’Afectats 
per laHipoteca, de l’Aliança contra la Pobresa Energètica i de l’Observatori DESC 
amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional (tram. 353-00233/13).

Compareixença en ponència d’una representació del grup promotor de la inicia-
tiva legislativa popular de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb relació a la Proposició 
dellei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional 
(tram. 353-00234/13).

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00235/13).

Compareixença en ponència d’una representació del Consell General de  Cambres 
de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’amplia-
ció de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-
00236/13).

Compareixença en ponència de Martí Batllori, jurista especialitzat en habitatge, 
amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional (tram. 353-00237/13).

Compareixença en ponència de Trilla Bellart, presidenta de l’Observatori Me-
tropolità de l’Habitatge i de la Fundació Hàbitat3, amb relació a la Proposició de llei 
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d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 
353-00238/13).

Compareixença en ponència de Sergio Nasarre Aznar, director de la Càtedra 
UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició 
de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional 
(tram. 353-00239/13).

Compareixença en ponència de Jesús Albert Magallón i Mora, representant del 
Sindicat de Llogateres del Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’amplia ció de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00240/13).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori DESC amb re-
lació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emer-
gència habitacional (tram. 353-00241/13).

Compareixença en ponència d’Antoni Sorolla, director de Relacions Institucio-
nals de Sogeviso, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures ur-
gents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00242/13).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Salt amb re-
lació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emer-
gència habitacional (tram. 353-00243/13).

Compareixença en ponència de Glòria Rubio Casas, exregidora d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Sabadell, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les me-
sures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00244/13).

Compareixença en ponència de l’alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, conselle-
ra de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i presidenta d’Habitatge Metròpolis Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer 
front al’emergència habitacional (tram. 353-00245/13).

Compareixença en ponència de Jordi Bosch Meda, doctor en arquitectura, amb 
relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional (tram. 353-00246/13).

Compareixença en ponència d’una representació de la Comissió d’Habitatge del 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 
353-00247/13).

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’Admi-
nistradors de Finques de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00248/13).

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’Agents 
de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’am-
pliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-
00249/13).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Promotors de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per 
fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00250/13).

Compareixença en ponència de Vicente Pérez Daudí, catedràtic de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00251/13).

Compareixença en ponència d’Agustí Jover Armengol, economista especialista 
en anàlisi del mercat immobiliari, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00252/13).

Compareixença en ponència de Josep Maria Raya, catedràtic del Tecnocampus 
de la Universitat Pompeu Fabra, Departament d’Economia i Empresa, amb relació a 
la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional (tram. 353-00253/13).

Aportació escrita de Joan Manuel Abril Campoy, professor titular de dret civil 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’am-
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pliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 343-
00001/13).

Aportació escrita de l’associació de propietaris d’habitatges de lloguer Asval 
amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional (tram. 343-00002/13).

Acord de la Ponència sobre les audiències acordades
Trasllat a aportació escrita
«Ponència: Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 

l’emergència habitacional», 20.09.2021 

Compareixença en ponència d’una representació de la Comissió d’Habitatge del Col-
legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00247/13)   
Aportació escrita de la Comissió d’Habitatge del Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional (tram. 343-00003/13).

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS

«Ponència: Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 

l’emergència habitacional», 10.09.2021, 13.09.2021, 17.09.2021, 20.09.2021

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts
10 de setembre de 2021
Compareixença en ponència d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer 

Sector Social amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00225/13).

Compareixença en ponència d’una representació del Grup Emancipació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
 d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 
353-00227/13).

Compareixença en ponència de Jesús Albert Magallón i Mora, representant del 
Sindicat de Llogateres del Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’amplia-
ció de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-
00240/13).

Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat de Llogateres amb 
relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional (tram. 353-00226/13).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori DESC amb re-
lació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emer-
gència habitacional (tram. 353-00241/13).

Compareixença en ponència d’una representació de Habitat International Coa-
lition amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer 
front a l’emergència habitacional (tram. 353-00228/13).

Compareixença en ponència d’Antoni Sorolla, director de Relacions Institucio-
nals de Sogeviso, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures ur-
gents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00242/13).

13 de setembre de 2021
Compareixença en ponència d’una representació del Grup d’Habitatge i Salut de 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’am-
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pliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-
00229/13).

Compareixença en ponència de la regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajun-
tament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00232/13).

Compareixença en ponència de Glòria Rubio Casas, exregidora d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Sabadell, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les me-
sures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00244/13).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Salt amb re-
lació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emer-
gència habitacional (tram. 353-00243/13).

Compareixença en ponència de l’alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, conselle-
ra de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i presidenta d’Habitatge Metròpolis Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer 
front al’emergència habitacional (tram. 353-00245/13).

Compareixença en ponència de Guillem Soler Solé, titular del Jutjat de Primera 
Instància número 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00230/13).

17 de setembre de 2021
Compareixença en ponència de Trilla Bellart, presidenta de l’Observatori Me-

tropolità de l’Habitatge i de la Fundació Hàbitat3, amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 
353-00238/13).

Compareixença en ponència de Jordi Bosch Meda, doctor en arquitectura, amb 
relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional (tram. 353-00246/13).

Compareixença en ponència de Martí Batllori, jurista especialitzat en habitatge, 
amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional (tram. 353-00237/13).

Compareixença en ponència de Sergio Nasarre Aznar, director de la Càtedra 
UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició 
de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional 
(tram. 353-00239/13).

Compareixença en ponència d’Agustí Jover Armengol, economista especialis-
ta en anàlisi del mercat immobiliari, amb relació a la Proposició de llei d’ampli-
ació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-
00252/13).

Compareixença en ponència de Josep Maria Raya, catedràtic del Tecnocampus 
de la Universitat Pompeu Fabra, Departament d’Economia i Empresa, amb relació a 
la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional (tram. 353-00253/13).

20 de setembre de 2021
Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’Ad-

ministradors de Finques de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’amplia-
ció de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-
00248/13).

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’Agents 
de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’am-
pliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-
00249/13).

Compareixença en ponència d’una representació del Consell General de  Cambres 
de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’amplia-
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ció de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-
00236/13).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Promotors de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per 
fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00250/13).

Compareixença en ponència de Jèssica Casals, portaveu de les famílies afecta-
des per l’anul·lació del Decret llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés 
a l’habitatge, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00231/13).

Compareixença en ponència de representants del grup promotor de la iniciati-
va legislativa popular de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de la Plataforma d’Afectats 
per laHipoteca, de l’Aliança contra la Pobresa Energètica i de l’Observatori DESC 
amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional (tram. 353-00233/13).

Compareixença en ponència d’una representació del grup promotor de la inicia-
tiva legislativa popular de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb relació a la Proposició 
dellei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional 
(tram. 353-00234/13).

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00235/13).

Compareixença en ponència de Vicente Pérez Daudí, catedràtic de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional (tram. 353-00251/13).

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 23.09.2021 al 15.10.2021).
Finiment del termini: 18.10.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
202-00014/13

ESMENA A LA TOTALITAT

Reg. 14692 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 

i Cooperació, 20.09.2021

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo que establecen los artículos 115 y siguientes del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente enmienda a la totalidad a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans (tram. 202-00014/13).

Correcció d'errades
Correcció d'errades
En el termini de presentació d'esmenes a l'articulat de la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (202-00005/13), On hi diu:Termini: 15 dies hàbils (del 23.09.2021 al 15.10.2021).Finiment del termini: 18.10.2021; 10:30 h.Hi ha de dir:Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 4 dies hàbils (del 23.09.2021 al 29.09.2021)Finiment del termini: 30.09.2021;  10:30 h.
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Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
A la totalidad

De retorno de la proposición de ley.

Palacio del Parlamento, 14 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de la defensora de l’audiència davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els seus objectius
356-00120/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 6, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença de l’adjunt a la direcció i cap de 
Continguts i Programes de TV3 davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre els seus objectius
356-00121/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 6, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença de l’adjunta de producció i programes 
de TV3 davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els seus 
objectius
356-00122/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 6, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director d’Informatius de TV3 davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre dues peces emeses 
al Telenotícies sobre la cobertura informativa de VOX durant la 
campanya electoral
356-00123/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 6, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Afers 
Religiosos davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre 
els motius de la seva presència en el ple del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya del 16 de juny de 2021
356-00124/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 6, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del president del Consell  
de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre les accions empreses contra els programes Està 
passant i Bricoheroes per publicitat indeguda
356-00125/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 6, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença del director del programa 30 minuts 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la producció 
de la peça audiovisual «Anatomia de VOX»
356-00126/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 6, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Soler i Gasuch, propietari 
fundador de Minoria Absoluta, davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre la contractació de programes a la seva productora
356-00127/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 6, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.
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Sol·licitud de compareixença de Jair Domínguez i Torregrosa, 
col·laborador habitual en programes de Televisió de Catalunya i 
Catalunya Ràdio, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre 
les seves declaracions en aquests programes
356-00128/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 6, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 6, tingu-
da el 17.09.2021, DSPC-C 68.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 6, tingu-
da el 17.09.2021, DSPC-C 68.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 6, tingu-
da el 17.09.2021, DSPC-C 68.
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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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 6, tingu-
da el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Sol·licitud de compareixença d’Eugenio Sedano i Monasterio, membre 
de la Plataforma Mercaderies per l’Interior, davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre l’objectiu de la 
Plataforma de desviar el transport de mercaderies del Corredor 
Mediterrani per una via interior
356-00194/13

SOL·LICITUD

Presentació: Ramon Tremosa Balcells, del GP JxCat (reg. 15150).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 17.09.2021.

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

Compareixença en ponència d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació a la Proposició de 
llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional
353-00225/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional», el 10.09.2021.

Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat de 
Llogateres amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les 
mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
353-00226/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional», el 10.09.2021.
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Compareixença en ponència d’una representació del Grup 
Emancipació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per 
fer front a l’emergència habitacional
353-00227/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional», el 10.09.2021.

Compareixença en ponència d’una representació de Habitat 
International Coalition amb relació a la Proposició de llei d’ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
353-00228/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional», el 10.09.2021.

Compareixença en ponència d’una representació del Grup 
d’Habitatge i Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb 
relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per 
fer front a l’emergència habitacional
353-00229/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional», el 13.09.2021.

Compareixença en ponència de Guillem Soler Solé, titular del Jutjat 
de Primera Instància número 1 de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional
353-00230/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional», el 13.09.2021.
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Compareixença en ponència de la regidora d’Habitatge i 
Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional
353-00232/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional», el 13.09.2021.

Compareixença en ponència de Jesús Albert Magallón i Mora, 
representant del Sindicat de Llogateres del Penedès, amb relació a la 
Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional
353-00240/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional», el 10.09.2021.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori 
DESC amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional
353-00241/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional», el 10.09.2021.

Compareixença en ponència d’Antoni Sorolla, director de Relacions 
Institucionals de Sogeviso, amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional
353-00242/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional», el 10.09.2021.
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Ajuntament de 
Salt amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional
353-00243/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional», el 13.09.2021.

Compareixença en ponència de Glòria Rubio Casas, exregidora 
d’Habitatge de l’Ajuntament de Sabadell, amb relació a la Proposició 
de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional
353-00244/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional», el 13.09.2021.

Compareixença en ponència de l’alcaldessa de Sant Feliu de 
Llobregat, consellera de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
presidenta d’Habitatge Metròpolis Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
353-00245/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional», el 13.09.2021.

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 per a informar 
sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del Consell 
de Govern de la Corporació
357-00051/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals en la sessió 6, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.
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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 per a 
informar sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del 
Consell de Govern de la Corporació
357-00052/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals en la sessió 6, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

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 per 
a informar sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del 
Consell de Govern de la Corporació
357-00053/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals en la sessió 6, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

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 per a informar sobre el sector 
de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del Consell de Govern de la 
Corporació
357-00054/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals en la sessió 6, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.
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