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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 166/XIV del Parlament de Catalunya, de rebuig al recurs 
interposat pel Partit Popular contra la Llei 17/2020, de modificació 
de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
250-00154/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 7, 08.11.2021, DSPC-C 113

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 8 de novembre 
de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució de rebuig al recurs interposat 
pel Partit Popular contra la Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 250-00154/13), presentada pel 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a l’estratègia obstruccionista 

del Partit Popular per a derrotar, mitjançant els tribunals, els consensos forjats per 
la majoria democràtica que hi és representada.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la legitimitat de la Llei 17/2020, del 22 
de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista, i en defensa la vigència i la necessitat, fonamentada en la lluita 
contra les discriminacions per raó de gènere i el reconeixement dels drets de totes 
les dones.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2021
La secretària de la Comissió en funcions, Rocío García Pérez; la presidenta de 

la Comissió, Susanna Segovia Sánchez

Resolució 167/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el reforç 
de la lluita contra la violència de gènere en dones grans
250-00219/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 7, 08.11.2021, DSPC-C 113

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 8 de novembre de 
2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el reforç de la lluita contra 
la violència de gènere en dones grans (tram. 250-00219/13), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
15649).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc dels treballs del nou pro-

tocol marc d’abordatge de les violències masclistes, a: 
a) Promoure accions de difusió, prevenció i sensibilització sobre la violència 

masclista en dones de més de seixanta-cinc anys, destinades a millorar el coneixe-
ment de llurs drets i dels serveis disponibles per a atendre-les, i també la confiança 
en aquests serveis.
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b) Impulsar programes de prevenció de la violència masclista i l’abús en els cen-
tres per a gent gran i en altres recursos públics destinats a aquesta població.

c) Desenvolupar programes orientats a la reparació emocional de les persones 
supervivents.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2021
La secretària de la Comissió en funcions, Rocío García Pérez; la presidenta de 

la Comissió, Susanna Segovia Sánchez

Resolució 168/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els animals 
domèstics de les dones víctimes de violència de gènere
250-00237/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 7, 08.11.2021, DSPC-C 113

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 8 de novembre 
de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els animals domèstics de 
les dones víctimes de violència de gènere (tram. 250-00237/13), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
18988).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a 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 
a la convivència.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar a la Direcció General 
de Drets dels Animals, dependent del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, i 
a les institucions locals que es treballi perquè 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.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a assegurar que en l’avaluació que 
es faci de la xarxa i de les necessitats de les dones es tinguin en compte, també, els 
casos de violència de gènere amb animals de companyia involucrats.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2021
La secretària de la Comissió en funcions, Rocío García Pérez; la presidenta de 

la Comissió, Susanna Segovia Sánchez

Resolució 169/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el reforç 
de l’intercanvi d’informació sobre violència masclista
250-00238/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 7, 08.11.2021, DSPC-C 113

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 8 de novembre 
de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la integració dels siste-
mes de seguiment integral en els casos de violència de gènere (tram. 250-00238/13), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes pre-
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sentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya (reg. 18990).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar l’intercanvi d’informació 

sobre violència masclista interconnectant els seus recursos amb els del Sistema de 
Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere del Ministeri de l’Interior  
(Sistema VioGén) i el programa EBA del Departament de Seguretat del Govern 
d’Euskadi, amb l’objectiu de compartir les dades de les dones que són víctimes de 
violència masclista i facilitar-ne la mobilitat segura.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2021
La secretària de la Comissió en funcions, Rocío García Pérez; la presidenta de 

la Comissió, Susanna Segovia Sánchez

Resolució 170/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la formació dels 
jutges i la difusió dels recursos per a l’assessorament dels operadors 
jurídics en matèria de protecció de les víctimes de violència de gènere
250-00256/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 7, 08.11.2021, DSPC-C 113

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 8 de novembre de 
2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les ordres de protecció per 
violència de gènere (tram. 250-00256/13), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 18985).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Govern de l’Estat que 

exigeixi, en l’àmbit jurídic, formació específica en violència masclista mitjançant la 
formació continuada del Consell General del Poder Judicial per a especialitzar, amb 
caràcter previ, els jutges amb destí als jutjats de violència sobre les dones, d’acord 
amb la Llei orgànica 1/2004, del 28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer difusió als operadors jurídics del Protocol de valoració forense urgent del 

risc de violència de gènere –document tècnic publicat, al desembre del 2020, pel 
Ministeri de Justícia–, perquè es faci servir a tots els jutjats de Catalunya per a ava-
luar el risc de patir violència de gènere i atorgar ordres de protecció, amb l’objectiu 
d’homogeneïtzar els criteris dispars existents actualment i millorar la detecció de les 
situacions de risc objectiu per a les víctimes.

b) Fer difusió als operadors jurídics de les funcions dels equips d’assessorament 
tècnic penal, que, a instàncies dels òrgans judicials, elaboren informes pericials, psico-
lògics, socials i psicosocials de les persones que formen part d’un procediment judicial.

c) Desplegar les unitats de valoració forense integral i dotar-les amb personal 
suficient i qualificat.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2021
La secretària de la Comissió en funcions, Rocío García Pérez; la presidenta de 

la Comissió, Susanna Segovia Sánchez
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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 pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2022
200-00003/13

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
10.11.2021, DSPC-C 116.

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació, tinguda el 10.11.2021, DSPC-C 117.

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 
10.11.2021, DSPC-C 118.

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, tinguda 
el 10.11.2021, DSPC-C 118.

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Justícia, tinguda el 11.11.2021, 
DSPC-C 120.

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Recerca i Universitats, tinguda 
el 11.11.2021, DSPC-C 122.

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Educació, tinguda el 11.11.2021, 
DSPC-C 121.

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 12.11.2021, 
DSPC-C 124.

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
12.11.2021, DSPC-C 123.

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural, tinguda el 12.11.2021, DSPC-C 123.

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 12.11.2021, 
DSPC-C 125.

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
12.11.2021, DSPC-C 126.

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Cultura, tinguda el 15.11.2021, 
DSPC-C 128.

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 15.11.2021, DSPC-C 130.

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 
15.11.2021, DSPC-C 127.
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3.01.02. Proposicions de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21900).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per tal d’establir 
una acció positiva d’equilibrament de la presència de dones i homes 
a la plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra
202-00024/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC (reg. 21722).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 30.11.2021 al 07.12.2021).
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.

Proposició de llei per a prohibir els cetacis, els otàrids en captivitat 
i els delfinaris a Catalunya
202-00025/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC (reg. 21721).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 30.11.2021 al 07.12.2021).
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21710 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 16.11.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 21710)

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern a analitzar aquells entorns de la car-
retera on s’ubica una explotació ramadera i que pugui donar lloc a la presència d’ani-
mals a la plataforma, i si s’escau, a la possible implantació de senyals P-23.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21711 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 15.11.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 21711)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la licitació de les obres 
relatives al condicionament de la carretera C-59 a l’entorn de Sant Feliu de Codines 
quan finalitzi l’aprovació definitiva del projecte.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
D’addició d’un nou punt 2

Programar, una vegada sigui aprovat el projecte executiu, la millora general de 
la carretera C-59, des del final de la zona urbana de Sant Feliu de Codines fins a la 
intersecció amb la carretera N-141c al terme municipal de Moià.

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

Garantir un manteniment adequat i constant, i fixar durant aquesta legislatu-
ra, la inversió necessària per resoldre les problemàtiques detectades a la carretera 
C-59, inclòs el tram de Sant Feliu de Codines a Mollet.
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Proposta de resolució sobre la construcció a Tortosa d’un nou 
hospital de referència per a les Terres de l’Ebre
250-00347/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21901).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.11.2021 al 30.11.2021).
Finiment del termini: 01.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa i la promoció del Baix 
Penedès
250-00348/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21902).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.11.2021 al 30.11.2021).
Finiment del termini: 01.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reprovació de Lluís Companys 
i el retiment d’homenatge als catalans assassinats sota el seu govern
250-00349/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21903).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.11.2021 al 30.11.2021).
Finiment del termini: 01.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el consultori local de Tiana
250-00350/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21904).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.11.2021 al 30.11.2021).
Finiment del termini: 01.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’agrupació de les secretaries 
dels jutjats de pau
250-00351/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21905).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.11.2021 al 30.11.2021).
Finiment del termini: 01.12.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la supressió de sis sectors de trànsit
250-00353/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21906).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.11.2021 al 30.11.2021).
Finiment del termini: 01.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de la Jonquera
250-00354/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21907).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.11.2021 al 30.11.2021).
Finiment del termini: 01.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els enclavaments laborals
250-00355/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21908).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.11.2021 al 30.11.2021).
Finiment del termini: 01.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el parc geològic de Mont-roig 
i els encavalcaments de Biure
250-00356/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21909).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.11.2021 al 30.11.2021).
Finiment del termini: 01.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el soterrament de les línies d’alta tensió 
que travessen la urbanització El Pinar, de Reus
250-00357/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21910).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.11.2021 al 30.11.2021).
Finiment del termini: 01.12.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la contaminació acústica de la carretera 
C-32 al Masnou
250-00358/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21911).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.11.2021 al 30.11.2021).
Finiment del termini: 01.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el condicionament de l’itinerari 
per carretera entre les Borges Blanques i l’eix Occidental
250-00359/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21912).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.11.2021 al 30.11.2021).
Finiment del termini: 01.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori del Pla 
de l’Avellà, de Cabrera de Mar
250-00360/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21913).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.11.2021 al 30.11.2021).
Finiment del termini: 01.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya
250-00361/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21914).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.11.2021 al 30.11.2021).
Finiment del termini: 01.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió d’alts càrrecs 
de la Generalitat
250-00362/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21915).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.11.2021 al 30.11.2021).
Finiment del termini: 01.12.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la defensa de l’escola diferenciada
250-00363/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21916).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.11.2021 al 30.11.2021).
Finiment del termini: 01.12.2021; 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 16/2021, 
sobre el Síndic de Greuges, corresponent a l’exercici del 2019
256-00009/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21917).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.11.2021 al 30.11.2021).
Finiment del termini: 01.12.2021; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2021, sobre 
la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell: Seguiment del Pla 
de viabilitat 2014-2023, corresponent a l’exercici del 2018
256-00010/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21918).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 23.11.2021 al 29.11.2021).
Finiment del termini: 30.11.2021; 10:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/13

ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA

La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tinguda el dia 15 de novembre de 
2021, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, ha elegit vicepresidenta la diputada 
Ester Vallès Pelay en substitució de la diputada Irene Negre i Estorach.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2021
El secretari de la Comissió, David González Chanca; la presidenta de la Comissió,  

Najat Driouech Ben Moussa

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença de l’alcalde de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) 
davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00122/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre en la sessió 2, 
tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 115.

Compareixença de l’alcalde d’Amposta (Montsià) davant la Comissió 
d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00123/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre en la sessió 2, 
tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 115.

Compareixença de l’alcalde de Sant Jaume d’Enveja (Montsià) davant 
la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00124/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre en la sessió 2, 
tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 115.
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Compareixença de l’alcalde de Deltebre (Baix Ebre) davant 
la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00125/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre en la sessió 2, 
tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 115.

Compareixença de l’alcalde de l’Ampolla (Baix Ebre) davant 
la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00126/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre en la sessió 2, 
tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 115.

Compareixença de l’alcalde de Camarles (Baix Ebre) davant 
la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00127/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre en la sessió 2, 
tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 115.

Compareixença de l’alcalde de l’Aldea (Baix Ebre) davant la Comissió 
d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00128/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre en la sessió 2, 
tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 115.
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