
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 13/2021, sobre l’agregat de les uni-
versitats públiques de Catalunya, corresponent al 2018 i al 2019
258-00007/13
Coneixement de l’Informe 5

3. Tramitacions en curs
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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 l’articulat 6

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de supressió de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni 
dels vehicles de tracció mecànica
202-00010/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 6
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 6

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00013/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 6
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 6

Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
202-00019/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei per a la derogació del Decret llei 1/2021, pel qual es modifica la 
Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i 
s’estableixen mesures correctores per equilibrar la presència de dones i homes
202-00020/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i altres materials curriculars en 
l’educació obligatòria
202-00022/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la co-
municació audiovisual de Catalunya
202-00023/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XIV* legislatura · segon període · número 141 · dimecres 27 d’octubre de 2021

* Denominació que adopta la legislatura actual a partir del 4 de juny de 2021, en compliment de la Resolució 9/XIII 
del Parlament de Catalunya, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021).



BOPC 141
27 d’octubre de 2021

Taula de contingut 2

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reforç de la lluita contra la violència de gènere en 
dones grans
250-00219/13
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre els animals domèstics de les dones víctimes de vio-
lència de gènere
250-00237/13
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre la integració dels sistemes de seguiment integral en 
els casos de violència de gènere
250-00238/13
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre les ordres de protecció per violència de gènere
250-00256/13
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre les pensions de les dones
250-00259/13
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’una estratègia catalana sobre 
l’Alzheimer i de suport específic al Pla nacional d’Alzheimer impulsat per l’Estat
250-00308/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la supressió de mesures restrictives en l’oci nocturn
250-00309/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el sexisme en els videojocs
250-00310/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la senyalització relativa a la ramaderia extensiva
250-00311/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la gestió telemàtica ramadera
250-00312/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-59 a Sant Feliu de Codines
250-00313/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’impuls i la millora del sistema de formació professional
250-00314/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la fossa de Bonastre
250-00315/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la implementació de programaris de  transcripció de 
veu als jutjats
250-00316/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’assistència lletrada a les víctimes de violència de gè-
nere
250-00317/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre les teràpies dirigides amb radiolligands
250-00318/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12
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Proposta de resolució sobre la permissivitat amb què es reprodueixen atacs a les 
forces i cossos de seguretat de l’Estat
250-00319/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la unitat de mercat
250-00320/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el canal Segarra-Garrigues
250-00321/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el control de la sobreabundància de conills
250-00322/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la realització d’un estudi del sistema de seguretat social 
sobre la base de la recomanació primera del Pacte de Toledo
250-00323/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució de suport al manteniment del monument a la batalla de l’Ebre 
de Tortosa
250-00324/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’Escola Eladi Homs, de Valls
250-00325/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la convocatòria de les direccions del Museu d’Història 
de Catalunya i del Museu d’Arqueologia de Catalunya
250-00326/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’execució de determinades mesures i actuacions esta-
blertes en la legislació relativa a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
250-00327/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 9/2017, d’uni-
versalització de l’assistència sanitària
250-00328/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’avaluació del Pla territorial metropolità de Barcelona
250-00329/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’exhumació de Cipriano Martos Jiménez, militant an-
tifranquista torturat i assassinat per les forces de seguretat del règim franquista el 
1973 a Reus
250-00330/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

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 15/2021, sobre l’Escola d’Administra-
ció Pública de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017
256-00008/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 15

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

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre l’LGBTI-fòbia
251-00001/13
Presentació: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP, GP Cs 15

Proposta de resolució de creació d’una comissió específica sobre  l’aplicació del 
principis de subsidiarietat i seguiment del dret de la Unió Europea
252-00013/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16
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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 d’Albert Rimbau, en representació del Consorci Parc 
Tramuntana, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte 
energètic del Parc Tramuntana
356-00265/13
Sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença de Nadia Ghulam, Mohamed Khan i Lema Rashid davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè donin testimoni de 
l’experiència de la comunitat afganesa catalana davant la situació a l’Afganistan
356-00278/13
Sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Fons Català de Cooperació al 
desenvolupament, la Creu Roja i la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè analitzin les actua-
cions del Govern de l’Estat per a garantir el dret d’asil dels refugiats d’Afganistan
356-00279/13
Sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Tivissa Sud da-
vant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el seu posicionament amb 
relació a la instal·lació de grans centrals d’energies renovables
356-00287/13
Sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora Garrigues per 
una Eòlica i Solar Sostenibles davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre el seu posicionament amb relació a la instal·lació de grans centrals d’energi-
es renovables
356-00288/13
Sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup d’Estudi i Protecció dels 
Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya davant la Comissió d’Acció Cli-
màtica perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la instal·lació de 
grans centrals d’energies renovables
356-00289/13
Sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Preservem l’Ano-
ia davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el seu posicionament 
amb relació a la instal·lació de grans centrals d’energies renovables
356-00290/13
Sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa per la Sobirania Ener-
gètica davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el seu posiciona-
ment amb relació a la instal·lació de grans centrals d’energies renovables
356-00291/13
Sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa Catalana per una Transi-
ció Energètica Justa davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el seu 
posicionament amb relació a la instal·lació de grans centrals d’energies renovables
356-00292/13
Sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Projecte Parc Tramuntana da-
vant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte d’energia eòlica 
marina flotant
356-00300/13
Sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença de representants del projecte Emporium 21 i la pla-
taforma opositora al parc eòlic marí davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè 
informin sobre el projecte d’energia eòlica marina flotant
356-00301/13
Sol·licitud 19
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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 13/2021, sobre 
l’agregat de les universitats públiques de Catalunya, corresponent 
al 2018 i al 2019
258-00007/13

CONEIXEMENT DE L’INFORME

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

Sol·licitud: G Mixt (reg. 19497).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 
10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de supressió de l’impost sobre les emissions 
de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica
202-00010/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP CUP-NCG; G Mixt (reg. 18218; 18294; 18699; 
18782).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.10.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19554).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.11.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00013/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: G Mixt (reg. 19498).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 02.11.2021 al 04.11.2021).
Finiment del termini: 05.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19611).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.
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Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris 
i viles
202-00019/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; G Mixt (reg. 18219; 18295; 18783).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.10.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19555).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.11.2021; 10:30 h.

Proposició de llei per a la derogació del Decret llei 1/2021, pel qual es 
modifica la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra, i s’estableixen mesures correctores per equilibrar 
la presència de dones i homes
202-00020/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; G Mixt; GP ERC (reg. 19095; 19499; 19556).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 08.11.2021 al 12.11.2021).
Finiment del termini: 15.11.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i altres materials 
curriculars en l’educació obligatòria
202-00022/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; G Mixt; GP ERC (reg. 19096; 19500; 19557).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 08.11.2021 al 12.11.2021).
Finiment del termini: 15.11.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, 
de la comunicació audiovisual de Catalunya
202-00023/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: G Mixt (reg. 19501).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
27.10.2021 al 28.10.2021).
Finiment del termini: 29.10.2021; 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 el reforç de la lluita contra la violència 
de gènere en dones grans
250-00219/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15649 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 25.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 15649)

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

Promoure accions de difusió, prevenció i sensibilització sobre la Violència de 
Gènere Masclista en dones grans de 65 anys destinades a millorar el coneixement 
dels seus drets i serveis disponibles per atendre-les, així com la confiança en aquests 
en el marc dels treballs del nou protocol marc d’abordatge de les violències mas-
clistes.

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

Impulsar programes de prevenció de la violència de gènere masclista i l’abús en els 
centres de gent gran i altres recursos públics destinats a aquesta població en el marc 
dels treballs del nou protocol marc d’abordatge de les violències masclistes.

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

Desenvolupar programes orientats a la reparació emocional de les supervivents 
en el marc dels treballs del nou protocol marc d’abordatge de les violències mas-
clistes.

Proposta de resolució sobre els animals domèstics de les dones 
víctimes de violència de gènere
250-00237/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18988 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 25.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 18988)

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

1. Estudiar la possibilitat que es permeti l’entrada d’animals de companyia a les 
llars d’acollida per a dones víctimes de violència masclista sempre que es puguin 
garantir les condicions adequades per la convivència.
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Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

2. Reclamar a la Direcció General de Drets dels Animals del Ministeri de Drets 
Socials i Agenda 2030 i institucions locals perquè es treballi per tal que els animals 
de companyia de dones víctimes de violència de gènere trobin una llar d’acollida, tal 
com s’ha fet amb. el programa VIOPET del govern de l’Estat.

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

3. Fer ús de tots els estudis i les dades recollides per les administracions públi-
ques sobre els casos de violència de gènere amb animals de companyia involucrats 
per desenvolupar la millor actuació possible.

Proposta de resolució sobre la integració dels sistemes de seguiment 
integral en els casos de violència de gènere
250-00238/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18990 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 25.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 18990)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar l’intercanvi d’informació 
de violència masclista entre tots els cossos policials interconnectant els programes 
VioGén i EBA per compartir les dades de las dones víctimes i facilitar la seva mo-
bilitat segura.

Proposta de resolució sobre les ordres de protecció per violència 
de gènere
250-00256/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18985 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 25.10.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 18985)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 2

Realitzar la difusió per generar coneixement a tots els operadors jurídics del do-
cument tècnic anomenat «Protocol de Valoració Urgent del Risc de Violència de Gè-
nere» que es va publicar al desembre de 2020 perquè es faci servir en tots els jutjats 
de Catalunya per avaluar el risc d’un dona i atorgar ordres de protecció, per tal d’ho-
mogeneïtzar els criteris dispars que existeixen a l’actualitat a Catalunya, tot vers una 
major detecció de les situacions de risc objectiu per a la víctima. Fer difusió als ope-
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radors jurídics de les funcions dels Equips d’Assessorament Tècnic Penal que elabo-
ren informes pericials, psicològics, socials i psicosocials de les persones que formen 
part del procediment judicial a instàncies de l’òrgan judicial.

Proposta de resolució sobre les pensions de les dones
250-00259/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18989 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 25.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 18989)

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

1. Complementar les pensions més baixes de les dones de Catalunya que es tro-
ben per sota del llindar econòmic de la Renda Garantida amb la Renta Garantida de 
Ciutadania, perquè cap dona cobri menys de 664 € al mes, tal seguint els requisits 
com marca la Disposició addicional tercera de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la 
renda garantida de ciutadania i del Decret 55/2020.

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

2. Realitzar, en el termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de re-
solució, una campanya informativa a través dels mitjans públics catalans, informant 
a les dones pensionistes del dret a aquesta complementarietat, i dels mecanismes per 
demanar-la i fer-la efectiva.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’una estratègia 
catalana sobre l’Alzheimer i de suport específic al Pla nacional 
d’Alzheimer impulsat per l’Estat
250-00308/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19582).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió de mesures restrictives 
en l’oci nocturn
250-00309/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19581).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el sexisme en els videojocs
250-00310/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19580).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la senyalització relativa a la ramaderia 
extensiva
250-00311/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19576).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió telemàtica ramadera
250-00312/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19577).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-59 
a Sant Feliu de Codines
250-00313/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19578).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls i la millora del sistema 
de formació professional
250-00314/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19579).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la fossa de Bonastre
250-00315/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19575).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la implementació de programaris 
de transcripció de veu als jutjats
250-00316/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19574).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assistència lletrada a les víctimes 
de violència de gènere
250-00317/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19573).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les teràpies dirigides amb radiolligands
250-00318/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19572).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la permissivitat amb què es reprodueixen 
atacs a les forces i cossos de seguretat de l’Estat
250-00319/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19571).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.



BOPC 141
27 d’octubre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 13 

Proposta de resolució sobre la unitat de mercat
250-00320/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19569).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el canal Segarra-Garrigues
250-00321/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19570).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el control de la sobreabundància 
de conills
250-00322/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19568).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la realització d’un estudi del sistema 
de seguretat social sobre la base de la recomanació primera 
del Pacte de Toledo
250-00323/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19567).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport al manteniment del monument 
a la batalla de l’Ebre de Tortosa
250-00324/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19566).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Eladi Homs, de Valls
250-00325/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19565).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria de les direccions 
del Museu d’Història de Catalunya i del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya
250-00326/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19564).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’execució de determinades mesures 
i actuacions establertes en la legislació relativa a l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural
250-00327/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19563).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 
9/2017, d’universalització de l’assistència sanitària
250-00328/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19562).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’avaluació del Pla territorial metropolità 
de Barcelona
250-00329/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19561).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’exhumació de Cipriano Martos 
Jiménez, militant antifranquista torturat i assassinat per les forces 
de seguretat del règim franquista el 1973 a Reus
250-00330/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19560).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2021; 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 15/2021, sobre 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, corresponent 
a l’exercici del 2017
256-00008/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 19012).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.10.2021; 10:30 h.

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

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre 
l’LGBTI-fòbia
251-00001/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP, 

GP CS

Reg. 17494 i 19120 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 

20.10.2021

A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 55 del Reglament del Parlament, proposen la creació, dins la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes, del grup de treball següent: 

Denominació
Grup de treball sobre la LGTBIfòbia

Objecte
Realitzar una diagnosi compartida sobre l’augment de les violències sofertes per 

persones LGTBI+ per motius d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere a 
Catalunya. Així com, establir mesures per a la prevenció, detecció i intervenció con-
tra la LGTBIfòbia en els diferents àmbits on es pot produir tot potenciant el treball 
en xarxa entre administració pública, entitats socials i professionals en la matèria.
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Composició
El grup de treball es compon d’un representant de cadascun dels grups parla-

mentaris.

Termini de lliurament de l’informe o de les conclusions
L’informe amb la proposta encomanada s’ha de lliurar, com a màxim, sis mesos 

a comptar des de la seva constitució.

Mètode de funcionament
Establiment d’un calendari de reunions periòdiques en les quals es podrà sol·li-

citar la compareixença d’experts d’acord amb l’article 57 RPC amb l’objectiu d’ela-
borar un informe que reculli l’objecte del grup de treball amb les corresponents 
recomanacions i conclusions, així com també, si s’escau, les propostes d’iniciatives 
parlamentàries.

Resultat
Informe amb la proposta objecte del grup de treball amb les corresponents re-

comanacions i conclusions. Així com també amb les propostes d’iniciatives parla-
mentàries, si s’escauen.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Co-
lomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, GP Cs, portaveus

Proposta de resolució de creació d’una comissió específica 
sobre l’aplicació del principis de subsidiarietat i seguiment del dret 
de la Unió Europea
252-00013/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: G Mixt (reg. 18876).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2021 al 05.11.2021).
Finiment del termini: 08.11.2021; 10:30 h.
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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 d’Albert Rimbau, en representació 
del Consorci Parc Tramuntana, davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre el projecte energètic del Parc Tramuntana
356-00265/13

SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP ECP (reg. 
18235).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 21.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de Nadia Ghulam, Mohamed Khan i Lema 
Rashid davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació 
perquè donin testimoni de l’experiència de la comunitat afganesa 
catalana davant la situació a l’Afganistan
356-00278/13

SOL·LICITUD

Presentació: Meritxell Serret i Aleu, juntament amb un altre diputat del GP ERC 
(reg. 18377).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 22.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Fons Català 
de Cooperació al desenvolupament, la Creu Roja i la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació perquè analitzin les actuacions 
del Govern de l’Estat per a garantir el dret d’asil dels refugiats 
d’Afganistan
356-00279/13

SOL·LICITUD

Presentació: Meritxell Serret i Aleu, juntament amb un altre diputat del GP ERC 
(reg. 18378).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 22.10.2021.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Tivissa Sud davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre el seu posicionament amb relació a la instal·lació de grans 
centrals d’energies renovables
356-00287/13

SOL·LICITUD

Presentació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG (reg. 18709).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 21.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora 
Garrigues per una Eòlica i Solar Sostenibles davant la Comissió 
d’Acció Climàtica perquè informi sobre el seu posicionament 
amb relació a la instal·lació de grans centrals d’energies renovables
356-00288/13

SOL·LICITUD

Presentació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG (reg. 18710).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 21.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup d’Estudi 
i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya 
davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el 
seu posicionament amb relació a la instal·lació de grans centrals 
d’energies renovables
356-00289/13

SOL·LICITUD

Presentació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG (reg. 18711).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 21.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Preservem l’Anoia davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè 
informi sobre el seu posicionament amb relació a la instal·lació 
de grans centrals d’energies renovables
356-00290/13

SOL·LICITUD

Presentació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG (reg. 18712).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 21.10.2021.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa 
per la Sobirania Energètica davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre el seu posicionament amb relació 
a la instal·lació de grans centrals d’energies renovables
356-00291/13

SOL·LICITUD

Presentació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG (reg. 18713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 21.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa 
Catalana per una Transició Energètica Justa davant la Comissió 
d’Acció Climàtica perquè informi sobre el seu posicionament 
amb relació a la instal·lació de grans centrals d’energies renovables
356-00292/13

SOL·LICITUD

Presentació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG (reg. 18714).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 21.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Projecte Parc 
Tramuntana davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre el projecte d’energia eòlica marina flotant
356-00300/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 
18969).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 21.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de representants del projecte Emporium 
21 i la plataforma opositora al parc eòlic marí davant la Comissió 
d’Acció Climàtica perquè informin sobre el projecte d’energia eòlica 
marina flotant
356-00301/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 
18969).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 21.10.2021.
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