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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i 
de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, 
relatives a la protecció del dret a l’habitatge
202-00080/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 681/12)

Havent-se detectat una errada a la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures 
urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habi-
tatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, re-
latives a la protecció del dret a l’habitatge, publicada en el BOPC 681/12, cal fer-hi 
les correccions següents: 

A l’article 19
On hi diu: 
«Article 19. Derogació de la disposició final sisena de la Llei 24/2016»

hi ha de dir: 
«Article 19. Derogació de la disposició final sisena de la Llei 4/2016»

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2021
Esther Andreu i Fornós, secretària general del Parlament de Catalunya

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat Retard de l’Administració 
en situacions d’emergència residencial a Catalunya
360-00024/12

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 4, tinguda el 
20.09.2021, DSPC-C 70.

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català  
de Prevenció de la Tortura corresponent al 2020
360-00037/12

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 4, tinguda el 
20.09.2021, DSPC-C 70.
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2.10.25. Propostes de resolució 6

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’Àrea de Brigada Mòbil
250-00127/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 4, tinguda el 22.09.2021, DSPC-C 74.

Proposta de resolució sobre la seu de la Prefectura Superior de 
Policia de Catalunya
250-00128/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 4, tinguda el 22.09.2021, DSPC-C 74.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 4, tinguda el 22.09.2021, DSPC-C 74.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 4, tinguda el 22.09.2021, DSPC-C 74.

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials  
a Santa Coloma de Gramenet davant l’increment de la delinqüència
250-00194/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 4, tinguda el 22.09.2021, DSPC-C 74.
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Proposta de resolució sobre les competències en matèria d’aigües 
territorials espanyoles
250-00207/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 4, tinguda el 22.09.2021, DSPC-C 74.

Proposta de resolució sobre la dissolució de l’Àrea de Seguretat 
Institucional
250-00208/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 4, tinguda el 22.09.2021, DSPC-C 74.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 8

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 Jordi Bosch, director de Relacions 
Institucionals i de l’Observatori de la Pobresa Farmacèutica del Banc 
Farmacèutic, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè 
informi sobre la pobresa menstrual i farmacèutica
356-00099/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat i Fe-
minismes, en la sessió 5, tinguda el 20.09.2021, DSPC-C 69.

Sol·licitud de compareixença d’Eva Gajardo, secretària d’Igualtat i 
Formació de la Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la 
Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre l’ocupació de 
les dones
356-00100/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat i Fe-
minismes, en la sessió 5, tinguda el 20.09.2021, DSPC-C 69.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació «50 
a 50 Lideratge Compartit» davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes 
perquè informi sobre l’emprenedoria de les dones
356-00101/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat i Fe-
minismes, en la sessió 5, tinguda el 20.09.2021, DSPC-C 69.

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Institut Català de 
les Dones davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi 
sobre les polítiques impulsades pel seu departament
356-00119/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió 5, tinguda el 
20.09.2021, DSPC-C 69.
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Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Igualtats davant la 
Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre l’activitat 
de l’àrea d’igualtat de tracte i no-discriminació de les persones 
lesbianes, gais, transgènere i bisexuals i les mesures extraordinàries 
preses per la Covid-19 de la dotzena legislatura ençà
356-00131/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat i Fe-
minismes, en la sessió 5, tinguda el 20.09.2021, DSPC-C 69.

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

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, tinguda 
el 20.09.2021, DSPC-C 69.

Compareixença d’una representació de l’Associació d’Iniciatives 
Rurals de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar de les seves tasques 
amb relació a l’Agenda rural de Catalunya
357-00026/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural, tinguda el 21.09.2021, DSPC-C 71.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Micropobles 
de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural per a informar de les seves tasques amb 
relació a l’Agenda rural de Catalunya
357-00027/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural, tinguda el 21.09.2021, DSPC-C 71.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 10

Compareixença d’una representació del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar de les 
seves tasques amb relació a l’Agenda rural de Catalunya
357-00028/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural, tinguda el 21.09.2021, DSPC-C 71.

Compareixença d’una representació l’Associació Catalana de 
Municipis davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural per a informar de les seves tasques amb 
relació a l’Agenda rural de Catalunya
357-00029/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural, tinguda el 21.09.2021, DSPC-C 71.

Compareixença de Jordi Bosch, director de Relacions Institucionals 
i de l’Observatori de la Pobresa Farmacèutica del Banc Farmacèutic, 
davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre la 
pobresa menstrual i farmacèutica
357-00056/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 5, tinguda el 20.09.2021, 
DSPC-C 69.

Compareixença d’Eva Gajardo, secretària d’Igualtat i Formació de 
la Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre l’ocupació de les dones
357-00057/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 5, tinguda el 20.09.2021, 
DSPC-C 69.
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Compareixença d’una representació de l’associació «50 a 50 
Lideratge Compartit» davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per 
a informar sobre l’emprenedoria de les dones
357-00058/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 5, tinguda el 20.09.2021, 
DSPC-C 69.

Compareixença de la secretària d’Igualtats davant la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre l’activitat de l’Àrea per a 
la Igualtat de Tracte i No Discriminació de Persones Lesbianes, Gais, 
Transgènere i Bisexuals i les mesures extraordinàries preses per la 
Covid-19 de la dotzena legislatura ençà
357-00059/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 5, tinguda el 20.09.2021, 
DSPC-C 69.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 12

CONVOCADA PER AL 28 DE SETEMBRE DE 2021

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 i 154 del Reglament, us convoco a la sessió següent 

del Ple del Parlament, el 28 de setembre de 2021, a les 16.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
Debat sobre l’orientació política general del Govern. Tram. 255-00002/13. Junta 

de Portaveus. Substanciació.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx 12

Sessió plenària 13

CONVOCADA PER AL 30 DE SETEMBRE DE 2021

Presidència del Parlament 
D’acord amb l’article 72.2 i 3 i 174 del Reglament, us convoco a la sessió següent 

del Ple del Parlament, el 30 de setembre de 2021, en acabar la sessió plenària núm. 
12, al saló de sessions.

Ordre del dia
Procediment per a elegir un senador o senadora que ha de representar la Genera-

litat al Senat.* Tram. 280-00002/13. Grups parlamentaris. Designació.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

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 de la Presidència al conseller 
d’Empresa i Treball
330-00033/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 15628 / Coneixement: 22.09.2021

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 de de la Presidència, els dies 21 i 22 de se-
tembre de 2021, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del 
seu Departament el conseller d’Empresa i Treball.

Ben cordialment,

Barcelona, 20 de setembre de 2021
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

* La proposta de candidata que s’adjunta a la convocatòria queda condicionada al dictamen favorable sobre 
l’elegibilitat que la Comissió de l’Estatut dels Diputats ha d’elaborar el proper dimarts 28 de setembre de 2021
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