
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 112/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’actualització de la Cartera 
de serveis socials
250-00172/13
Adopció 11

Resolució 113/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les dades de beneficiaris de 
la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i  l’atenció a les persones en 
situació de dependència
250-00173/13
Adopció 11

Resolució 114/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’equiparació de  les famílies 
monoparentals amb les famílies nombroses
250-00174/13
Adopció 12

Resolució 115/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el model de treball protegit
250-00175/13
Adopció 12

Resolució 164/XIV del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió de Con-
solidació de Textos Normatius
252-00012/13
Adopció 13

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 el garantiment de la vacunació contra la Covid-19 als 
centres privats
250-00078/13
Rebuig 14

Proposta de resolució sobre el compliment íntegre de les penes del líders del procés
250-00129/13
Rebuig 14

Proposta de resolució sobre la supressió de les multes lingüístiques
250-00183/13
Rebuig 14

Proposta de resolució sobre la seguretat i la modificació del Codi penal
250-00193/13
Rebuig 14

Proposta de resolució de rebuig dels indults concedits als condemnats pel referèn-
dum de l’1 d’octubre de 2017
250-00195/13
Rebuig 14
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Proposta de resolució sobre la utilització d’expressions agreujants i insults en els 
mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-00217/13
Rebuig 15

Proposta de resolució sobre la democràcia i la llibertat i contra la repressió del po-
ble cubà
250-00220/13
Rebuig 15

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ampliació de places de centres de dia a Tremp
250-00230/13
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels repartidors de les plata-
formes digitals
250-00281/13
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre el respecte dels drets lingüístics per part dels serveis 
audiovisuals
250-00296/13
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre el trasllat de les instal·lacions de l’empresa Applus del 
passatge Puigmadrona de Barcelona
250-00297/13
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre el foment de l’acolliment familiar
250-00304/13
Esmenes presentades 19

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 20

Proposta de resolució sobre la supressió de mesures restrictives en l’oci nocturn
250-00309/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el sexisme en els videojocs
250-00310/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la senyalització relativa a la ramaderia extensiva
250-00311/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la gestió telemàtica ramadera
250-00312/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

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 21

Proposta de resolució sobre l’impuls i la millora del sistema de formació professional
250-00314/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la fossa de Bonastre
250-00315/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la implementació de programaris de  transcripció de 
veu als jutjats
250-00316/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21
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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 22

Proposta de resolució sobre les teràpies dirigides amb radiolligands
250-00318/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

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 22

Proposta de resolució sobre la unitat de mercat
250-00320/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el canal Segarra-Garrigues
250-00321/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el control de la sobreabundància de conills
250-00322/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

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 23

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 23

Proposta de resolució sobre l’Escola Eladi Homs, de Valls
250-00325/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

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 23

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

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2018
257-00003/12
Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 24

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Cultura
410-00014/13
Elecció de la secretària 25

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Jus-
tícia sobre les informacions publicades en el diari El Mundo amb relació a les baixes 
i els expedients disciplinaris dels funcionaris del Centre Penitenciari de Lledoners
354-00021/13
Rebuig de la sol·licitud 25

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’actuació del Departament d’Interior en l’acusació particular contra Marcel 
Vivet i sobre la gestió de les acusacions particulars contra manifestants
354-00022/13
Acord sobre la sol·licitud 25
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’acusació particular contra Marcel Vivet
354-00023/13
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de 
Justícia sobre els presumptes suïcidis que s’han produït als centres penitenciaris
354-00025/13
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre els dispositius del Cos de Mossos d’Esquadra en cas de macrobotellots
354-00048/13
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els botellots massius i els fets delictius associats
354-00050/13
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb el conseller 
d’Empresa i Treball sobre les conseqüències en el mercat laboral de la manca de 
places de formació professional el curs 2021-2022
354-00051/13
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera 
de Drets Socials sobre les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació 
amb relació a les contractacions i les possibles irregularitats del Consorci de Ser-
veis Socials de Barcelona
354-00059/13
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de la Presidència sobre el requeriment de l’Audiència Nacional a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al cas del 3%
354-00063/13
Sol·licitud i tramitació 27

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

Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior i el director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informin sobre l’actuació del Depar-
tament d’Interior en l’acusació particular contra Marcel Vivet i sobre la gestió de les 
acusacions particulars contra manifestants
356-00016/13
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament de Justícia da-
vant la Comissió de Justícia perquè informi sobre els objectius i les línies estratè-
giques del departament
356-00043/13
Rebuig de la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció 
a la Víctima davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre els objectius i les 
línies estratègiques del departament
356-00044/13
Rebuig de la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença del director del Memorial Democràtic davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre les línies de treball d’aquest òrgan el 2021 i el 2022
356-00054/13
Acord sobre la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels treballadors del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya a Reus i la Zona Franca davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació laboral i les condicions en 
què es presta el servei
356-00080/13
Acord sobre la sol·licitud 28
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Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els treballs d’aquest òrgan
356-00096/13
Retirada de la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Cultural de les Valls d’Àneu 
davant la Comissió de Cultura perquè informin sobre el projecte del festival Dansà-
neu i la tasca cultural de l’entitat
356-00132/13
Acord sobre la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Alay Rodríguez, cap de l’oficina de l’ex-
president Carles Puigdemont, davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació perquè informi sobre els contactes mantinguts amb representants del 
govern rus i dels seus serveis secrets
356-00176/13
Rebuig de la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Agrupació de Defen-
sa Sanitària Bovicat davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural perquè informi sobre la seva activitat i sobre la situació actual del sector
356-00185/13
Acord sobre la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Campanya banca Armada 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre 
el seu posicionament i l’impacte que tenen les inversions i el finançament destinat a 
mantenir l’activitat d’empreses vinculades a la fabricació d’armes i la militarització
356-00186/13
Acord sobre la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença del director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre el seu nomenament i 
les activitats de l’òrgan
356-00193/13
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença de Ramon Mas, en representació del Gremi d’Empresa-
ris de Discoteques de Barcelona i Província, davant la Comissió d’Empresa i Treball 
perquè informi sobre la situació de les empreses d’oci nocturn i les propostes per 
a redreçar l’estat del sector
356-00195/13
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant 
la Comissió de Justícia perquè informi sobre les mesures adoptades per a afrontar 
la corrupció en el sector públic
356-00203/13
Rebuig de la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Autònoms Ega-
rencs davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre les condicions 
de l’activitat econòmica a Terrassa i al Vallès Occidental
356-00216/13
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Familiars del 
Banc d’ADN davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la identificació 
genètica de desapareguts
356-00217/13
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença de Maria Romilda Servini davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre les violacions de drets humans en les dictadures
356-00218/13
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença d’una representació de FundiPau, Fundació per la Pau, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi so-
bre el Tractat de prohibició de les armes nuclears
356-00219/13
Acord sobre la sol·licitud 31
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Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, 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 els treballs del 
Consell i la situació del sector audiovisual a Catalunya
356-00222/13
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença del president de la Comunitat General de Regants dels 
Canals d’Urgell davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural perquè informi sobre la situació dels canals de reg de l’Urgell
356-00223/13
Acord sobre la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Administració de Seguretat 
davant la Comissió d’Interior perquè presenti l’enquesta de victimització ciutadana 
de la Direcció General d’Administració de Seguretat
356-00232/13
Acord sobre la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Músics Activistes 
de Catalunya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l’informe relatiu 
a la contractació d’artistes en espectacles públics del Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts
356-00235/13
Acord sobre la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença de Joan Uribe Vilarrodona, gerent del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi 
sobre les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les 
contractacions i les possibles irregularitats del Consorci
356-00260/13
Acord sobre la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença de Josep Pera Colomé, gerent del Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les 
informacions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les contrac-
tacions i les possibles irregularitats del Consorci
356-00261/13
Acord sobre la sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença de Ramón Lamiel Villaró, gerent del Consorci de Ser-
veis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi so-
bre les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les 
contractacions i les possibles irregularitats del Consorci
356-00262/13
Acord sobre la sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença de Neus Munté Fernández, exconsellera de Benestar 
Social i Famílies i expresidenta del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, da-
vant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les informacions aparegu-
des en els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i les possibles 
irregularitats del Consorci
356-00263/13
Acord sobre la sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres 
de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre la situa-
ció del sector turístic
356-00264/13
Acord sobre la sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença de Maurici Blancafort, coordinador de Som Base, da-
vant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la soledat no desitjada i el 
dret a l’acompanyament efectiu
356-00273/13
Acord sobre la sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença de Nadia Ghulam, Mohamed Khan i Lema Rashid da-
vant 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
Acord sobre la sol·licitud 34



BOPC 146
3 de novembre de 2021

Taula de contingut 7

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
Acord sobre la sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença de Ramon Lamiel, exgerent del Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre els 
procediments d’adjudicació en la contractació de serveis i els sobresous en el Con-
sorci de Serveis Socials de Barcelona
356-00280/13
Acord sobre la sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença Josep Pera, exgerent del Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre els proce-
diments d’adjudicació en la contractació de serveis i els sobresous en el Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona
356-00281/13
Acord sobre la sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença de Joan Uribe Vilarrodona, gerent del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi 
sobre els procediments d’adjudicació en la contractació de serveis i els sobresous 
en el Consorci de Serveis Socials de Barcelona
356-00282/13
Acord sobre la sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença de Toni Mora, president del Consell de Treball, Eco-
nòmic i Social de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi 
de la situació del treball i el teixit econòmic
356-00306/13
Sol·licitud 35

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera de Drets So-
cials sobre les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació 
a les contractacions i les possibles irregularitats del Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona
355-00036/13
Acord de tenir la sessió informativa 35

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actua-
ció del Departament d’Interior en l’acusació particular contra Marcel Vivet i sobre la 
gestió de les acusacions particulars contra manifestants
355-00037/13
Acord de tenir la sessió informativa 36

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’acu-
sació particular contra Marcel Vivet
355-00038/13
Acord de tenir la sessió informativa 36

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els 
dispositius del Cos de Mossos d’Esquadra en cas de macrobotellots
355-00039/13
Acord de tenir la sessió informativa 36

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els 
botellots massius i els fets delictius associats
355-00040/13
Acord de tenir la sessió informativa 36

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre 
els presumptes suïcidis que s’han produït als centres penitenciaris
355-00041/13
Acord de tenir la sessió informativa 36

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb el conseller d’Empresa 
i Treball sobre les conseqüències en el mercat laboral de la manca de places de 
formació professional el curs 2021-2022
355-00042/13
Acord de tenir la sessió informativa 37
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença d’Adriana Ribas, coordinadora d’Amnistia Internacional Catalunya, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a informar sobre 
l’Informe 2020/21 d’Amnistia Internacional, relatiu a la situació dels drets humans al món
357-00055/13
Substanciació 37

Compareixença de Fabian Mohedano i Morales, president de l’Agència de Formació 
i Qualificació Professionals de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a informar sobre la situació del sistema de formació i qualificació professionals
357-00075/13
Substanciació 37

Compareixença de la directora general de Turisme davant la Comissió d’Empresa i 
Treball per a informar sobre el balanç del 2021 del sector turístic
357-00076/13
Substanciació 37

Compareixença d’una representació de l’associació Agrupació de Defensa Sanitària 
Bovicat davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
per a informar sobre la seva activitat i sobre la situació actual del sector
357-00082/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença del president de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Ur-
gell davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
per a informar sobre la situació dels canals de reg de l’Urgell
357-00083/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença de Joan Uribe Vilarrodona, gerent del Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre les informa-
cions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i 
les possibles irregularitats del Consorci
357-00084/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença de Joan Uribe Vilarrodona, gerent del Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre els proce-
diments d’adjudicació en la contractació de serveis i els sobresous en el Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona
357-00085/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença de Josep Pera Colomé, gerent del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre les informa-
cions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i 
les possibles irregularitats del Consorci
357-00086/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença de Josep Pera, exgerent del Consorci de Serveis Socials de Bar-
celona, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre els procediments 
d’adjudicació en la contractació de serveis i els sobresous en el Consorci de Ser-
veis Socials de Barcelona
357-00087/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença de Ramón Lamiel Villaró, exgerent del Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre les informa-
cions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i 
les possibles irregularitats del Consorci
357-00088/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença de Ramon Lamiel Villaró, exgerent del Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre els proce-
diments d’adjudicació en la contractació de serveis i els sobresous en el Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona
357-00089/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 39
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Compareixença de Neus Munté Fernández, exconsellera de Benestar Social i Famílies 
i expresidenta del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de 
Drets Socials per a informar sobre les informacions aparegudes en els mitjans de co-
municació amb relació a les contractacions i les possibles irregularitats del Consorci
357-00090/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 40

Compareixença de Maurici Blancafort, coordinador de Som Base, davant la Comis-
sió de Drets Socials per a informar sobre la soledat no desitjada i el dret a l’acom-
panyament efectiu
357-00091/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 40

Compareixença de la directora general d’Administració de Seguretat davant la Co-
missió d’Interior per a presentar l’enquesta de victimització ciutadana de la Direcció 
General d’Administració de Seguretat
357-00092/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 40
Substanciació 40

Compareixença del secretari general d’Interior i el director general de la Policia da-
vant la Comissió d’Interior per a informar sobre l’actuació del Departament d’Inte-
rior en l’acusació particular contra Marcel Vivet i sobre la gestió de les acusacions 
particulars contra manifestants
357-00093/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 40

Compareixença d’una representació dels treballadors del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya a Reus i la Zona Franca davant la Comissió 
d’Interior per a informar sobre la situació laboral i les condicions en què es presta 
el servei
357-00094/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 41

Compareixença de representants del Consell Cultural de les Valls d’Àneu davant la 
Comissió de Cultura per a informar sobre el projecte del festival Dansàneu i la tas-
ca cultural de l’entitat
357-00095/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 41

Compareixença d’una representació del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya 
davant la Comissió de Cultura per a informar sobre l’informe relatiu a la contracta-
ció d’artistes en espectacles públics del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
357-00096/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 41

Compareixença del director del Memorial Democràtic davant la Comissió de Justícia 
per a informar sobre les línies de treball d’aquest òrgan el 2021 i el 2022
357-00097/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 41

Compareixença d’una representació de l’Associació de Familiars del Banc d’ADN 
davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la identificació genètica de 
desapareguts
357-00098/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 41

Compareixença de Maria Romilda Servini davant la Comissió de Justícia per a in-
formar sobre les violacions de drets humans en les dictadures
357-00099/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença del director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya davant la 
Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre el seu nomenament i les activi-
tats de l’òrgan
357-00100/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença de Ramon Mas, en representació del Gremi d’Empresaris de Dis-
coteques de Barcelona i Província, davant la Comissió d’Empresa i Treball per a 
informar sobre la situació de les empreses d’oci nocturn i les propostes per a re-
dreçar l’estat del sector
357-00101/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 42
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Compareixença d’una representació de l’Associació d’Autònoms Egarencs davant 
la Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre les condicions de l’activitat 
econòmica a Terrassa i al Vallès Occidental
357-00102/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya 
davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre la situació del sector 
turístic
357-00103/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 43

Compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades da-
vant la comissió que correspongui per a presentar les memòries corresponents al 
2019 i al 2020
359-00001/13
Substanciació 43
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 112/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’actualització 
de la Cartera de serveis socials
250-00172/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 7, 13.10.2021, DSPC-C 83

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 13 d’octubre de 2021, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials (tram. 
250-00172/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 13870).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, durant el primer trimestre del 

2022, l’actualització de la Cartera de serveis socials, regulada per la Llei 12/2007, de 
l’11 d’octubre, de serveis socials, per a adaptar-la a la nova situació social.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García

Resolució 113/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les dades de 
beneficiaris de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal 
i l’atenció a les persones en situació de dependència
250-00173/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 7, 13.10.2021, DSPC-C 83

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 13 d’octubre de 2021, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre les dades de beneficiaris de la Llei 
39/2006, de promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació 
de dependència (tram. 250-00173/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 13871).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a cercar, en el termini de tres mesos, 

amb el Ministeri de Sanitat i amb l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso), 
un sistema més eficaç en l’intercanvi de dades en l’àmbit de la dependència, que ajusti 
al nombre de beneficiaris reals les dades de què disposen totes dues administracions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar-lo del mecanisme de 
coordinació establert per a complir el que disposa l’apartat 1, i articular un sistema 
perquè aquestes dades compartides i consensuades siguin públiques a la web del 
Departament de Drets Socials.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García
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Resolució 114/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’equiparació 
de les famílies monoparentals amb les famílies nombroses
250-00174/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 7, 13.10.2021, DSPC-C 83

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 13 d’octubre de 2021, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies 
monoparentals a les famílies nombroses (tram. 250-00174/13), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
(reg. 13872).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a equiparar les famílies monoparen-

tals amb les nombroses pel que fa a la totalitat de prestacions, ajuts, descomptes i 
altres avantatges que el Govern atorga a les famílies nombroses. Això inclou benefi-
cis fiscals, preus de transport, taxes i preus relacionats amb els estudis i l’expedició 
de documentació, accés a places escolars, import de subministraments i béns cultu-
rals, entre d’altres.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García

Resolució 115/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el model 
de treball protegit
250-00175/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 7, 13.10.2021, DSPC-C 83

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 13 d’octubre de 2021, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el model de treball protegit (tram. 
250-00175/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 13873).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar el model de treball pro-

tegit a Catalunya amb el Comitè Català de Representants de Persones amb Disca-
pacitat (Cocarmi); les entitats representatives del treball protegit, la Federació Em-
presarial Espanyola d’Associacions de Centres Especials d’Ocupació (FEACEM), la 
Federació d’Entitats de la Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament de Cata-
lunya (Dincat), la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (Fecetc) i 
l’Associació Catalana de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Privada (CETIP); 
els sindicats majoritaris, Unió General de Treballadors i Comissions Obreres, i les 
patronals Foment del Treball Nacional i la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Ca-
talunya (Pimec).
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Govern de l’Estat que 
treballi per fer efectiva la transferència de les polítiques actives d’ocupació, tal com 
han proposat el Parlament i el Govern de l’Estat.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García

Resolució 164/XIV del Parlament de Catalunya, de creació 
de la Comissió de Consolidació de Textos Normatius
252-00012/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 16, 03.11.2021, DSPC-P 28

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de novembre de 2021, un cop con-
siderada la Proposta de resolució de creació d’una comissió específica per a la trami-
tació de textos consolidats (tram. 252-00012/13), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, pel Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i pel Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, d’acord amb l’article 147 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya crea la Comissió de Consolidació de Textos Norma-

tius (CCTN).

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer
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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 el garantiment de la vacunació contra 
la Covid-19 als centres privats
250-00078/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 7, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 100.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 3, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 101.

Proposta de resolució sobre la supressió de les multes lingüístiques
250-00183/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 6, tinguda el 28.10.2021, 
DSPC-C 102.

Proposta de resolució sobre la seguretat i la modificació del Codi 
penal
250-00193/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 3, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 101.

Proposta de resolució de rebuig dels indults concedits 
als condemnats pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
250-00195/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 3, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 101.
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Proposta de resolució sobre la utilització d’expressions agreujants 
i insults en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
250-00217/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals en la sessió 7, tinguda el 29.10.2021, DSPC-C 104.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació en la sessió 
4, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 103.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ampliació de places de centres de dia 
a Tremp
250-00230/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18974 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 21.10.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 18974)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar les places de residencia a 
Catalunya per tal de fer un mapa de les diferents necessitats territorials.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels repartidors 
de les plataformes digitals
250-00281/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18981 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 28.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 18981)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De refosa dels punts 1 a 3 en un únic punt 1

El Parlament de Catalunya insta a el Govern a vetllar, mitjançant el Sistema 
d’Inspecció de Treball i Seguretat Social perquè els treballadors i treballadores que 
es dediquen al repartiment en l’àmbit de les plataformes digitals tinguin unes con-
dicions de treball estables i dignes.
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Proposta de resolució sobre el respecte dels drets lingüístics 
per part dels serveis audiovisuals
250-00296/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20027 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 28.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 20027)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació i refosa del punt 1 i els apartats 1.1 a 1.22 en un únic punt 1 
sense apartats 

1. Traslladar al Govern de l’Estat les següents consideracions, i a vetllar per tal 
que no pugui tirar endavant l’actual proposta de llei tal com està redactada, si no 
inclou les al·legacions presentades pel Govern durant el segon procés d’audiència 
pública: 

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació de l’apartat 3 punt 2

2.3.Promoure que en la gestió actual dels ajuts a la cultura (audiovisual, música, 
etc.) com a mínim el 50% de la dotació de totes les línies d’ajuts i subvencions siguin 
per a projectes en llengua catalana o occitana.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació de l’apartat 4 punt 2

2.4. Permetre l’accés als ajuts a la cultura a propostes artístiques en llengua cata-
lana d’arreu dels Països Catalans que s’identifiquen també com d’autoria catalana.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana (4)
De modificació de l’apartat 5 punt 2

2.5 Promoure, pel que fa a les pel·lícules en llengua no catalana que s’estrenen 
als cinemes, prioritzant la concertació amb el sector de distribució i exhibició cine-
matogràfiques l’augment de la distribució i exhibició de pel·lícules en català a les 
sales amb l’horitzó d’assolir un a un 50% del total de les projeccions.

Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana (5)
De modificació de l’apartat 6 punt 2

2.6. Promoure la disponibilitat de les versions existents en llengua catalana per 
poder ser distribuïdes en tots els altres suports i canals de distribució (plataformes 
digitals, televisions locals, etc.).

Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana (6)
De modificació de l’apartat 7 punt 2

2.7. Adoptar les mesures necessàries per a estimular la subtitulació de versions 
originals en català i occità, aranès a l’Aran.
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Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana (7)
De modificació de l’apartat 8 punt 2

2.8. Incentivar preferentment, des del Departament de Cultura, les produccions 
catalanes que es fan en català o occità, aranès a l’Aran, mitjançant la concessió prio-
ritària de subvencions.

Esmena 8
GP d’Esquerra Republicana (8)
De modificació del punt 3

3. Continuar treballant pel desenvolupament Garantir l’execució de tots els punts 
del Decàleg de mesures per a l’audiovisual a Catalunya, presentat al gener del 2021 
(Plataforma per la Llengua amb el suport de l’Acadèmia del Cinema Català i el 
Clúster Audiovisual de Catalunya), en els quals s’hi troben objectius com ara aug-
mentar el finançament públic destinat a l’audiovisual en català a 60 € per ciutadà 
l’any; crear un canal multiplataforma amb continguts infantils i juvenils de qualitat, 
que sigui competitiu amb l’oferta d’altres canals; garantir que la ràdio i televisió pú-
bliques compleixin amb la missió de normalitzar la llengua catalana; o la creació 
d’un òrgan de coordinació de l’audiovisual i mitjans de comunicació amb represen-
tació dels territoris balear, valencià i català, entre d’altres.

Esmena 9
GP d’Esquerra Republicana (9)
De modificació i refosa del punt 4 i els apartats 4.1, 4.2 i 4.3 en l’encapçalament 
del punt 4 

4. Emprendre, en concertació amb el sector, les mesures que permetin l’assoli-
ment de les obligacions lingüístiques previstes en la Llei del cinema de Catalunya. 
Així mateix, emprendre la revisió i adequació de la norma legal de manera que se’n 
derivi una aplicabilitat efectiva, pel que fa a la disponibilitat de les produccions 
cinematogràfiques en català, doblades o subtitulades.

Esmena 10
GP d’Esquerra Republicana (10)
De modificació de l’apartat 4 punt 4, que passaria a ser apartat 1

4.1. Revisar el règim d’infraccions i sancions (capítol VI) que preveu la llei i ade-
quar-lo al marc actual pel que fa a nous canals de distribució i exhibició cinemato-
gràfica d’acord amb la tipologia d’obligacions lingüístiques que s’estableixin.

Proposta de resolució sobre el trasllat de les instal·lacions 
de l’empresa Applus del passatge Puigmadrona de Barcelona
250-00297/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20035 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 28.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 20035)

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

2. Col·laborar, dins de l’àmbit de les seves competències, amb l’ajuntament de 
Barcelona en les accions necessàries per a resoldre el conflicte causat per la ubica-
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ció de la instal·lació de l’empresa APPLUS dedicada a la Inspecció Tècnica de Ve-
hicles (ITV) del Passatge Puigmadrona.

Proposta de resolució sobre el foment de l’acolliment familiar
250-00304/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18601; 20024 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 28.10.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 18601)

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

1. Mejorar la atención a la infancia planificando, reorganizando y dotando de su-
ficientes recursos presupuestarios en los próximos presupuestos de 2022, el sistema 
de protección de menores, aumentando las plazas residenciales y mejorando las ra-
tios de profesionales para poder llevar a cabo una acción socioeducativa y terapéuti-
ca eficiente, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad residencial, que 
exige que la estancia en un centro reproduzca al máximo las condiciones de vida 
familiar, que permita al menor un crecimiento armónico y estable, con grupos de 
convivencia reducidos y con, un educador social que realice la función de tutor de 
referencia o cotutor.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició al punt 5

5. Impulsar un incremento de las ayudas económicas para las familias o perso-
nas de acogida, mejorando el seguimiento y el acompañamiento de estas.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
D’addició d’un nou punt 6

6. Destinar los recursos necesarios, tanto personales como materiales, en los 
centros de salud mental de infanto-juvenil donde se derivan y atienden estos niños.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 20024)

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

Continuar treballant en el procés d’avaluació del sistema de protecció a la in-
fància i l’adolescència actualment en marxa, a partir del qual s’implementaran les 
millores necessàries.

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

Seguir amb l’actual reestructuració del sistema de protecció, potenciant l’acolli-
da familiar i orientant-lo de forma progressiva cap a un model de centres de petites 
dimensions amb un entorn similar al de la llar.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació del punt 5

Impulsar un increment de les ajudes econòmiques per famílies d’acollida, subjec-
te a la dotació pressupostària disponible.

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. 19971).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 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. 19972).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el sexisme en els videojocs
250-00310/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19973).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 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. 19974).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la gestió telemàtica ramadera
250-00312/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19975).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 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. 19976).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 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. 19977).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la fossa de Bonastre
250-00315/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19978).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 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. 19979).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 10:30 h.
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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. 19980).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 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. 19981).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 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. 19982).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19983).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 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. 19984).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 10:30 h.
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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. 19985).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 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. 19986).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 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. 19987).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 10:30 h.

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. 19988).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 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. 19989).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2021; 10:30 h.
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2018
257-00003/12

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

A la presidenta del Parlament
La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 14 d’octubre 

de 2021, ha estudiat la proposta de resolució subsegüent a l’Informe sobre el Comp-
te general de la Generalitat corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 257-00003/12), 
presentada pel Grup Mixt (reg. 16034).

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 185 del Reglament del Parlament, 
ha acordat d’establir el dictamen següent: 

Dictamen sobre el Compte general de la Generalitat corresponent 
a  l’exercici del 2018
1. El Parlament de Catalunya aprova: 
a) El Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici del 2018.
b) L’Informe 31/2020 de la Sindicatura de Comptes, sobre el Compte general de 

la Generalitat corresponent a l’exercici del 2018.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes recomanacions i 
dels resultats obtinguts.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Josep Rius i Alcaraz; el president de la Comissió, 

Jordi Riba Colom
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Cultura
410-00014/13

ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 27 d’octubre de 2021, d’acord 
amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha elegit secretària la dipu-
tada Anna Torrentà Costa per a proveir la vacant causada per la renúncia del diputat 
Engelbert Montalà i Pla.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Torrentà Costa; la presidenta de la Comis-

sió, Maria Dolors Sabater i Puig

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la 
consellera de Justícia sobre les informacions publicades en el diari 
El Mundo amb relació a les baixes i els expedients disciplinaris dels 
funcionaris del Centre Penitenciari de Lledoners
354-00021/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 3, tinguda el 28.10.2021, 
DSPC-C 101.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’actuació del Departament d’Interior en 
l’acusació particular contra Marcel Vivet i sobre la gestió de les 
acusacions particulars contra manifestants
354-00022/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, 
tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 97.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’acusació particular contra Marcel Vivet
354-00023/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, 
tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 97.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
la consellera de Justícia sobre els presumptes suïcidis que s’han 
produït als centres penitenciaris
354-00025/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Justícia, en la sessió 3, 
tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 101.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre els dispositius del Cos de Mossos 
d’Esquadra en cas de macrobotellots
354-00048/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, 
tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 97.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els botellots massius i els fets delictius 
associats
354-00050/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, 
tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 97.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball 
amb el conseller d’Empresa i Treball sobre les conseqüències en el 
mercat laboral de la manca de places de formació professional el 
curs 2021-2022
354-00051/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball, en 
la sessió 6, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 102.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb 
la consellera de Drets Socials sobre les informacions aparegudes 
en els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i les 
possibles irregularitats del Consorci de Serveis Socials de Barcelona
354-00059/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la 
sessió 8, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 96.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre el requeriment 
de l’Audiència Nacional a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb relació al cas del 3%
354-00063/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP Cs (reg. 20081).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 28.10.2021.

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

Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior i el 
director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè 
informin sobre l’actuació del Departament d’Interior en l’acusació 
particular contra Marcel Vivet i sobre la gestió de les acusacions 
particulars contra manifestants
356-00016/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 5, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 97.

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament 
de Justícia davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre els 
objectius i les línies estratègiques del departament
356-00043/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 3, tinguda el 28.10.2021, 
DSPC-C 101.
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Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del 
departament
356-00044/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 3, tinguda el 28.10.2021, 
DSPC-C 101.

Sol·licitud de compareixença del director del Memorial Democràtic 
davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les línies de 
treball d’aquest òrgan el 2021 i el 2022
356-00054/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 3, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 101.

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels treballadors 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
a Reus i la Zona Franca davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre la situació laboral i les condicions en què es presta el servei
356-00080/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 5, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 97.

Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, 
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 els treballs d’aquest òrgan
356-00096/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 29.10.2021, DSPC-C 104.



BOPC 146
3 de novembre de 2021

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 29 

Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Cultural de 
les Valls d’Àneu davant la Comissió de Cultura perquè informin sobre 
el projecte del festival Dansàneu i la tasca cultural de l’entitat
356-00132/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 4, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 98.

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Alay Rodríguez, cap 
de l’oficina de l’expresident Carles Puigdemont, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre els 
contactes mantinguts amb representants del govern rus i dels seus 
serveis secrets
356-00176/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la ses-
sió 4, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 103.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
Agrupació de Defensa Sanitària Bovicat davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè 
informi sobre la seva activitat i sobre la situació actual del sector
356-00185/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 4, tinguda el 26.10.2021, 
DSPC-C 94.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Campanya 
banca Armada davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació perquè informi sobre el seu posicionament i l’impacte 
que tenen les inversions i el finançament destinat a mantenir 
l’activitat d’empreses vinculades a la fabricació d’armes i la 
militarització
356-00186/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Transparència i Cooperació, en la sessió 4, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 103.
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Sol·licitud de compareixença del director del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Treball 
perquè informi sobre el seu nomenament i les activitats de l’òrgan
356-00193/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Tre-
ball, en la sessió 6, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 102.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Mas, en representació del 
Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província, davant 
la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre la situació de 
les empreses d’oci nocturn i les propostes per a redreçar l’estat del 
sector
356-00195/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Tre-
ball, en la sessió 6, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 102.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les 
mesures adoptades per a afrontar la corrupció en el sector públic
356-00203/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 3, tinguda el 28.10.2021, 
DSPC-C 101.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Autònoms Egarencs davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè 
informi sobre les condicions de l’activitat econòmica a Terrassa i al 
Vallès Occidental
356-00216/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Tre-
ball, en la sessió 6, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 102.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
de Familiars del Banc d’ADN davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre la identificació genètica de desapareguts
356-00217/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 3, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 101.

Sol·licitud de compareixença de Maria Romilda Servini davant la 
Comissió de Justícia perquè informi sobre les violacions de drets 
humans en les dictadures
356-00218/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 3, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 101.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de FundiPau, 
Fundació per la Pau, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació perquè informi sobre el Tractat de 
prohibició de les armes nuclears
356-00219/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Transparència i Cooperació, en la sessió 4, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 103.

Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, 
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 els treballs del Consell i la 
situació del sector audiovisual a Catalunya
356-00222/13

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 7, tingu-
da el 29.10.2021, DSPC-C 104.
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Sol·licitud de compareixença del president de la Comunitat General 
de Regants dels Canals d’Urgell davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre la 
situació dels canals de reg de l’Urgell
356-00223/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 4, tinguda el 26.10.2021, 
DSPC-C 94.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Administració 
de Seguretat davant la Comissió d’Interior perquè presenti l’enquesta 
de victimització ciutadana de la Direcció General d’Administració de 
Seguretat
356-00232/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 5, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 97.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de 
Músics Activistes de Catalunya davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre l’informe relatiu a la contractació d’artistes en 
espectacles públics del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
356-00235/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 4, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 98.

Sol·licitud de compareixença de Joan Uribe Vilarrodona, gerent del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de 
Drets Socials perquè informi sobre les informacions aparegudes en 
els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i les 
possibles irregularitats del Consorci
356-00260/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 8, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 96.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Pera Colomé, gerent del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de 
Drets Socials perquè informi sobre les informacions aparegudes en 
els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i les 
possibles irregularitats del Consorci
356-00261/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 8, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 96.

Sol·licitud de compareixença de Ramón Lamiel Villaró, gerent del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de 
Drets Socials perquè informi sobre les informacions aparegudes en 
els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i les 
possibles irregularitats del Consorci
356-00262/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 8, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 96.

Sol·licitud de compareixença de Neus Munté Fernández, exconsellera 
de Benestar Social i Famílies i expresidenta del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials 
perquè informi sobre les informacions aparegudes en els mitjans 
de comunicació amb relació a les contractacions i les possibles 
irregularitats del Consorci
356-00263/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 8, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 96.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell General 
de Cambres de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Treball 
perquè informi sobre la situació del sector turístic
356-00264/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Tre-
ball, en la sessió 6, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 102.
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Sol·licitud de compareixença de Maurici Blancafort, coordinador de 
Som Base, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre 
la soledat no desitjada i el dret a l’acompanyament efectiu
356-00273/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 8, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 96.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Transparència i Cooperació, en la sessió 4, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 103.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Transparència i Cooperació, en la sessió 4, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 103.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Lamiel, exgerent del Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets 
Socials perquè informi sobre els procediments d’adjudicació en la 
contractació de serveis i els sobresous en el Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona
356-00280/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 8, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 96.
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Sol·licitud de compareixença Josep Pera, exgerent del Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets 
Socials perquè informi sobre els procediments d’adjudicació en la 
contractació de serveis i els sobresous en el Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona
356-00281/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 8, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 96.

Sol·licitud de compareixença de Joan Uribe Vilarrodona, gerent del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de 
Drets Socials perquè informi sobre els procediments d’adjudicació en 
la contractació de serveis i els sobresous en el Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona
356-00282/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 8, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 96.

Sol·licitud de compareixença de Toni Mora, president del Consell 
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, davant la Comissió 
d’Empresa i Treball perquè informi de la situació del treball i el teixit 
econòmic
356-00306/13

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC, Alícia Romero Llano, del GP PSC-
Units, Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat, David Cid Colomer, del GP ECP, 
Ignacio Martín Blanco, del GP Cs, Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt (reg. 
19387).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 28.10.2021.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera 
de Drets Socials sobre les informacions aparegudes en els mitjans 
de comunicació amb relació a les contractacions i les possibles 
irregularitats del Consorci de Serveis Socials de Barcelona
355-00036/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la sessió 8, tinguda el 27.10.2021, 
DSPC-C 96.
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Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre l’actuació del Departament d’Interior en l’acusació 
particular contra Marcel Vivet i sobre la gestió de les acusacions 
particulars contra manifestants
355-00037/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 97.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre l’acusació particular contra Marcel Vivet
355-00038/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 97.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre els dispositius del Cos de Mossos d’Esquadra en cas 
de macrobotellots
355-00039/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 97.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre els botellots massius i els fets delictius associats
355-00040/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 97.

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de 
Justícia sobre els presumptes suïcidis que s’han produït als centres 
penitenciaris
355-00041/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Justícia, en la sessió 3, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 101.
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Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb el 
conseller d’Empresa i Treball sobre les conseqüències en el mercat 
laboral de la manca de places de formació professional el curs 2021-
2022
355-00042/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball, en la sessió 6, tinguda el 28.10.2021, 
DSPC-C 102.

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

Compareixença d’Adriana Ribas, coordinadora d’Amnistia 
Internacional Catalunya, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació per a informar sobre l’Informe 2020/21 
d’Amnistia Internacional, relatiu a la situació dels drets humans al món
357-00055/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 103.

Compareixença de Fabian Mohedano i Morales, president de 
l’Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la 
situació del sistema de formació i qualificació professionals
357-00075/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
28.10.2021, DSPC-C 99.

Compareixença de la directora general de Turisme davant la 
Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre el balanç del 2021 
del sector turístic
357-00076/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 
28.10.2021, DSPC-C 102.
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Compareixença d’una representació de l’associació Agrupació 
de Defensa Sanitària Bovicat davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre la 
seva activitat i sobre la situació actual del sector
357-00082/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 4, tinguda el 26.10.2021, DSPC-C 94.

Compareixença del president de la Comunitat General de Regants 
dels Canals d’Urgell davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre la situació dels 
canals de reg de l’Urgell
357-00083/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 4, tinguda el 26.10.2021, DSPC-C 94.

Compareixença de Joan Uribe Vilarrodona, gerent del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials 
per a informar sobre les informacions aparegudes en els mitjans 
de comunicació amb relació a les contractacions i les possibles 
irregularitats del Consorci
357-00084/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 8, tinguda el 27.10.2021, 
DSPC-C 96.

Compareixença de Joan Uribe Vilarrodona, gerent del Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets 
Socials per a informar sobre els procediments d’adjudicació en la 
contractació de serveis i els sobresous en el Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona
357-00085/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 8, tinguda el 27.10.2021, 
DSPC-C 96.
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Compareixença de Josep Pera Colomé, gerent del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials 
per a informar sobre les informacions aparegudes en els mitjans 
de comunicació amb relació a les contractacions i les possibles 
irregularitats del Consorci
357-00086/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 8, tinguda el 27.10.2021, 
DSPC-C 96.

Compareixença de Josep Pera, exgerent del Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a 
informar sobre els procediments d’adjudicació en la contractació 
de serveis i els sobresous en el Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona
357-00087/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 8, tinguda el 27.10.2021, 
DSPC-C 96.

Compareixença de Ramón Lamiel Villaró, exgerent del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials 
per a informar sobre les informacions aparegudes en els mitjans 
de comunicació amb relació a les contractacions i les possibles 
irregularitats del Consorci
357-00088/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 8, tinguda el 27.10.2021, 
DSPC-C 96.

Compareixença de Ramon Lamiel Villaró, exgerent del Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets 
Socials per a informar sobre els procediments d’adjudicació en la 
contractació de serveis i els sobresous en el Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona
357-00089/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 8, tinguda el 27.10.2021, 
DSPC-C 96.
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Compareixença de Neus Munté Fernández, exconsellera de Benestar 
Social i Famílies i expresidenta del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre 
les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació amb 
relació a les contractacions i les possibles irregularitats del Consorci
357-00090/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 8, tinguda el 27.10.2021, 
DSPC-C 96.

Compareixença de Maurici Blancafort, coordinador de Som Base, 
davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la soledat 
no desitjada i el dret a l’acompanyament efectiu
357-00091/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 8, tinguda el 27.10.2021, 
DSPC-C 96.

Compareixença de la directora general d’Administració de Seguretat 
davant la Comissió d’Interior per a presentar l’enquesta de 
victimització ciutadana de la Direcció General d’Administració de 
Seguretat
357-00092/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 5, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 97.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.10.2021, 
DSPC-C 97.

Compareixença del secretari general d’Interior i el director general 
de la Policia davant la Comissió d’Interior per a informar sobre 
l’actuació del Departament d’Interior en l’acusació particular contra 
Marcel Vivet i sobre la gestió de les acusacions particulars contra 
manifestants
357-00093/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 5, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 97.
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Compareixença d’una representació dels treballadors del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya a Reus i la 
Zona Franca davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la 
situació laboral i les condicions en què es presta el servei
357-00094/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 5, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 97.

Compareixença de representants del Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu davant la Comissió de Cultura per a informar sobre el 
projecte del festival Dansàneu i la tasca cultural de l’entitat
357-00095/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 4, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 98.

Compareixença d’una representació del Sindicat de Músics Activistes 
de Catalunya davant la Comissió de Cultura per a informar sobre 
l’informe relatiu a la contractació d’artistes en espectacles públics 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
357-00096/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 4, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 98.

Compareixença del director del Memorial Democràtic davant la 
Comissió de Justícia per a informar sobre les línies de treball 
d’aquest òrgan el 2021 i el 2022
357-00097/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 3, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 101.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Familiars del 
Banc d’ADN davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la 
identificació genètica de desapareguts
357-00098/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 3, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 101.
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Compareixença de Maria Romilda Servini davant la Comissió de 
Justícia per a informar sobre les violacions de drets humans en les 
dictadures
357-00099/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 3, tinguda el 28.10.2021, DSPC-C 101.

Compareixença del director del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar 
sobre el seu nomenament i les activitats de l’òrgan
357-00100/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 6, tinguda el 28.10.2021, 
DSPC-C 102.

Compareixença de Ramon Mas, en representació del Gremi 
d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província, davant la 
Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre la situació de 
les empreses d’oci nocturn i les propostes per a redreçar l’estat del 
sector
357-00101/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 6, tinguda el 28.10.2021, 
DSPC-C 102.

Compareixença d’una representació de l’Associació d’Autònoms 
Egarencs davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar 
sobre les condicions de l’activitat econòmica a Terrassa i al Vallès 
Occidental
357-00102/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 6, tinguda el 28.10.2021, 
DSPC-C 102.
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Compareixença d’una representació del Consell General de Cambres 
de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar 
sobre la situació del sector turístic
357-00103/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 6, tinguda el 28.10.2021, 
DSPC-C 102.

Compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades davant la comissió que correspongui per a presentar les 
memòries corresponents al 2019 i al 2020
359-00001/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió feta en la sessió 7 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 28.10.2021, 
DSPC-C 99.
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