
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 396/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les teràpies guiades per ra-
diolligands
250-00318/13
Adopció 9

Resolució 397/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament reglamentari 
de la Llei 9/2017, d’universalització de l’assistència sanitària
250-00328/13
Adopció 9

Resolució 398/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la construcció a Tortosa d’un 
nou hospital de referència per a les Terres de l’Ebre
250-00347/13
Adopció 10

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 rescat de les autopistes de peatge de la Generalitat
250-00449/13
Rebuig 11

Proposta de resolució de suport al Servei Marítim de la Guàrdia Civil
250-00588/13
Rebuig 11

Proposta de resolució de suport al Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil
250-00589/13
Rebuig 11

Proposta de resolució de suport a Can Sampere de Premià de Mar
250-00596/13
Rebuig 11

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 del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 
23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya
200-00008/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 12

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
202-00026/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 12
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Proposició de llei d’implantació del programa trilingüe d’alternança de llengües i del 
programa de capacitació intensiva en llengua anglesa per a docents
202-00043/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural
202-00044/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la traçabilitat dels equips de protecció respiratòria del 
Cos de Bombers
250-00622/13
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de les beques de menjador per a menors 
amb discapacitat
250-00632/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la manca de cobertura sanitària al Vallès Occidental
250-00633/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la modificació del conveni entre el  Departament de 
Justícia i el Consell de l’Advocacia Catalana sobre la retribució dels escrits del torn 
d’ofici i de justícia gratuïta presentats en català
250-00634/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la sobremedicació de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i del desenvolupament
250-00635/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el dèficit de llevadores
250-00636/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’arranjament de les deficiències estructurals de les 
instal·lacions esportives de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
250-00637/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres del nou Hospital Doctor Josep Tru-
eta, de Girona
250-00638/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la supressió del Departament d’Acció Exterior i Govern 
Obert i de les delegacions del Govern a l’exterior
250-00639/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la redacció d’un pla marc d’actuacions a  les badies 
del delta de l’Ebre
250-00640/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures fiscals per a combatre el des-
poblament al món rural
250-00641/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Seròs
250-00642/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la difusió en programes de ràdio i televisió de campa-
nyes sobre persones desaparegudes
250-00643/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15
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Proposta de resolució sobre l’accés universal a l’avortament i el respecte del dret a 
la llibertat i a la intimitat en la seva pràctica
250-00644/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció pediàtrica als   centres 
d’atenció primària de Sabadell
250-00645/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la diabetis «mellitus» de tipus 2
250-00646/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’objecció de consciència dels professionals sanitaris
250-00647/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre els trastorns de l’aprenentatge
250-00648/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Institut Jaume Salvador 
i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00649/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un informe tècnic relatiu al projecte de 
construcció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00650/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’atenció ginecològica als centres de  salut de Sant 
Joan Despí
250-00651/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències pediàtriques al Prat de Llobregat
250-00652/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’Institut de Vilafant
250-00653/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar
250-00654/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la reconstrucció mamària posterior a un càncer de mama
250-00655/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’actualització del document «Energia eòlica i paisatge. 
Orientacions per a una adequada implantació a Catalunya»
250-00656/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

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 6/2022, sobre l’Entitat Autònoma del 
Diari Oficial i de Publicacions, corresponent a l’exercici del 2020
256-00023/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 18

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2022, sobre el Servei Meteorològic 
de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018
256-00024/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 18

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per al desenvolupament turístic
300-00190/13
Presentació: GP VOX 19
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Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs 2022-2023 en el servei públic d’educació
300-00191/13
Presentació: GP ECP 19

Interpel·lació al Govern sobre infraestructures
300-00192/13
Presentació: GP PSC-Units 19

Interpel·lació al Govern sobre la planificació del curs escolar 2022-2023
300-00193/13
Presentació: GP PSC-Units 20

Interpel·lació al Govern sobre el balanç del curs escolar 2021-2022
300-00194/13
Presentació: GP CUP-NCG 20

Interpel·lació al Govern sobre l’informe de seguiment del Consell d’Europa
300-00195/13
Presentació: GP JxCat 21

Interpel·lació al Govern sobre els drets de les persones que exerceixen el treball 
sexual
300-00196/13
Presentació: GP Cs 21

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls del sector audiovisual en català
300-00197/13
Presentació: GP ERC 21

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les polítiques LGBTI
300-00198/13
Presentació: GP ERC 22

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de Rosa Maria Fernández Sansa, presidenta de la Plata-
forma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones, davant la Comissió d’Igualtat 
i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d’abolir la prostitució
356-00705/13
Rebuig de la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat Stop Trata davant la 
Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d’abolir la pros-
titució
356-00706/13
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença de Nuria González López, en representació de Catalu-
nya Abolicionista, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre 
la necessitat d’abolir la prostitució
356-00707/13
Rebuig de la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Valentes i Acompanyades da-
vant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre els matrimonis forçats
356-00737/13
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença de la presidenta del Movimiento por la Igualdad Real, 
Beatriz León-Ramírez, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi 
sobre les conseqüències en la societat de les polítiques feministes impulsades pel 
Departament d’Igualtat i Feminismes
356-00742/13
Rebuig de la sol·licitud 24
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i la 
Comissió d’Interior amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural i el conseller d’Interior sobre el programa per a la prevenció i extinció 
d’incendis per a la temporada d’estiu del 2022
355-00062/13
Substanciació 24

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

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Educadores i Edu-
cadors Socials amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i 
social dels barris i viles
353-00342/13
Decaïment 24

Compareixença en ponència de Carme Trilla, en representació de l’Observatori Me-
tropolità de l’Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, am-
biental i social dels barris i viles
353-00343/13
Decaïment 24

Compareixença en ponència de Jordi Martí i Grau, regidor de l’Àrea de Cultura, Edu-
cació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00355/13
Decaïment 25

Compareixença en ponència d’Idoia Madariaga, directora del projecte Efidistrict del 
barri de la Txantrea de Pamplona, amb relació a la Proposició de llei de millora ur-
bana, ambiental i social dels barris i viles
353-00360/13
Substanciació 25

Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat de  Llogateres amb 
relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00375/13
Substanciació 25

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social 
dels barris i viles
353-00376/13
Decaïment 25

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca del Bages amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental 
i social dels barris i viles
353-00377/13
Decaïment 26

Compareixença en ponència d’una representació de l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social 
dels barris i viles
353-00378/13
Decaïment 26

Compareixença en ponència d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, 
ambiental i social dels barris i viles
353-00379/13
Decaïment 26

Compareixença en ponència d’una representació de Sostre Cívic amb  relació a la 
Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00381/13
Substanciació 26
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Compareixença en ponència de Carme Méndez, en representació de  la Fundació 
Secretariat Gitano, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental 
i social dels barris i viles
353-00382/13
Decaïment 26

Compareixença en ponència de Joan Manuel Solís, membre de Mariola en Movi-
ment, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels 
barris i viles
353-00385/13
Decaïment 27

Compareixença en ponència d’una representació d’Arca - Agenda Rural - Associ-
ació d’Iniciatives Rurals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora 
urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00386/13
Decaïment 27

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Veïns Coll-
blanc-Torrassa, de l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a  la Proposició de llei de 
millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00388/13
Decaïment 27

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Veïns Harmonia 
del Carme, de Reus, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental 
i social dels barris i viles
353-00390/13
Decaïment 27

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Promotors i 
Constructors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, 
ambiental i social dels barris i viles
353-00392/13
Substanciació 28

Compareixença en ponència de Fàtima Taleb, exregidora de l’Ajuntament de Bada-
lona i mediadora, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i 
social dels barris i viles
353-00403/13
Decaïment 28

Compareixença en ponència de Brígida Manau, cap de l’Oficina de la Llei de Barris 
de Cardona del 2004 al 2011, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, 
ambiental i social dels barris i viles
353-00409/13
Decaïment 28

Compareixença d’Esther Garcia, advocada de l’associació Hèlia, davant la Comis-
sió d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre la violència sexual amb submissió 
química
357-00271/13
Substanciació 28

Compareixença de Mireia Forner, psicòloga de l’Hospital de la Vall d’Hebron, da-
vant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre la violència sexual 
amb submissió química
357-00272/13
Substanciació 28

Compareixença de Teresa Echevarría, infermera assessora de l’Hospital Clínic i mem-
bre de la Comissió de Violència Intrafamilar i de Gènere, davant la Comissió d’Igual-
tat i Feminismes per a informar sobre la violència sexual amb submissió química
357-00273/13
Substanciació 29

Compareixença de Lluïsa Garcia Esteve, psiquiatra de l’Hospital Clínic i presidenta 
de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere, davant la Comissió d’Igualtat 
i Feminismes per a informar sobre la violència sexual amb submissió química
357-00274/13
Substanciació 29
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Compareixença de la secretària d’Igualtats davant del Grup de Treball sobre l’LGB-
TI-fòbia
357-00538/13
Substanciació 29

Compareixença del director general de Polítiques Públiques LGTBI davant del Grup 
de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00539/13
Substanciació 29

Compareixença de Lluïsa Jiménez i Gusi, responsable de la Xarxa de Serveis d’Aten-
ció Integral LGTBI, davant del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00540/13
Substanciació 29

Compareixença de la directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme davant 
del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00541/13
Substanciació 30

Compareixença de la directora de l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No- Discriminació 
davant del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00542/13
Substanciació 30

Compareixença d’una representació de l’entitat Stop Trata davant la Comissió d’Igual-
tat i Feminismes per a informar sobre la necessitat d’abolir la prostitució
357-00630/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença d’una representació de Valentes i Acompanyades davant la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre els matrimonis forçats
357-00631/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Soci-
al de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00632/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença d’una representació de l’Associació de Familiars i Malalts Mentals 
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00633/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença de Felisa Pérez, presidenta de la Federació Catalana de Drogo-
dependències, davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00634/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença de Paloma Lago, doctora i vicepresidenta del Fòrum Salut Mental 
i Addiccions, davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00635/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença d’una representació de l’Associació Encaix davant la Comissió d’Es-
tudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00636/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 33
Convocada per al 28 de juny de 2022 32

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Acord de la Mesa sobre l’encàrrec de funcions de secretari general
Acord 33
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 396/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les teràpies 
guiades per radiolligands
250-00318/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 19, 16.06.2022, DSPC-C 340

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 16 de juny de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre les teràpies dirigides amb radio- 
lligands (tram. 250-00318/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de VOX en Cataluña 
(reg. 20118) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana (reg. 21716).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incorporar al nou Pla director d’on-

cologia que elabora el Departament de Salut una nova planificació dels usos terapèu-
tics de la medicina nuclear, que ha d’incloure: 

a) L’adequació de les infraestructures, com ara els equips de tomografia per 
emissió de positrons i les sales de tractament emplomades, que han d’ésser suficients 
i modernitzades per a les necessitats actuals i imminents.

b) L’ordenació dels centres hospitalaris on s’administren les teràpies guiades per 
radiolligands per a assolir un equilibri entre l’especialització i la proximitat als pa-
cients, d’acord amb la Instrucció 1/2012 del Servei Català de la Salut, del 3 de gener, 
de reordenació de l’atenció oncològica d’alta especialització i amb les modificacions 
posteriors.

c) La millora de la formació i la informació disponibles per als pacients i profes-
sionals sanitaris, garantint una atenció multidisciplinària adequada i un paper relle-
vant als metges de medicina nuclear.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2022
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comis-

sió, M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 397/XIV del Parlament de Catalunya, sobre 
el desplegament reglamentari de la Llei 9/2017, d’universalització 
de l’assistència sanitària
250-00328/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 19, 16.06.2022, DSPC-C 340

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 16 de juny de 2022, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 
9/2017, d’universalització de l’assistència sanitària (tram. 250-00328/13), 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 Repu-
blicana (reg. 21718).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir una atenció sanitària sense 

exclusions dins el marc legal vigent i a desplegar enguany, per mitjà del reglament 
corresponent, la Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sani-
tària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2022
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comis-

sió, M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 398/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
a Tortosa d’un nou hospital de referència per a les Terres de l’Ebre
250-00347/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 19, 16.06.2022, DSPC-C 340

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 16 de juny de 2022, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la construcció a Tortosa d’un nou hospital 
de referència per a les Terres de l’Ebre (tram. 250-00347/13), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar la construcció d’un nou hos-

pital a Tortosa (Baix Ebre) que garanteixi un nivell de serveis com a la resta de terri-
toris, una bona accessibilitat, aparcaments de superfície gratuïts i les infraestructures 
i els equipaments sanitaris necessaris per a satisfer les demandes de les comarques 
ebrenques. Aquest hospital hauria d’esdevenir el de referència per a les Terres de 
l’Ebre, estar adaptat a les necessitats actuals i futures i tenir capacitat d’ampliació 
per a donar una cobertura sanitària pública i moderna.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2022
El secretari en funcions de la Comissió, Juli Fernàndez i Olivares; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla Jou
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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 rescat de les autopistes de peatge 
de la Generalitat
250-00449/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 20, tinguda 
el 22.06.2022, DSPC-C 353.

Proposta de resolució de suport al Servei Marítim de la Guàrdia Civil
250-00588/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 18, tinguda el 22.06.2022,  
DSPC-C 355.

Proposta de resolució de suport al Servei de Protecció de la Natura 
de la Guàrdia Civil
250-00589/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 18, tinguda el 22.06.2022,  
DSPC-C 355.

Proposta de resolució de suport a Can Sampere de Premià de Mar
250-00596/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 20, tinguda 
el 22.06.2022, DSPC-C 353.
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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 del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de 
modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística 
de Catalunya
200-00008/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX (reg. 65187; 65198).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 29.06.2022 al 
30.06.2022).
Finiment del termini: 01.07.2022; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
202-00026/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP ECP (reg. 65178; 65188; 65222).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.06.2022; 10:30 h.

Proposició de llei d’implantació del programa trilingüe d’alternança 
de llengües i del programa de capacitació intensiva en llengua 
anglesa per a docents
202-00043/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP VOX (reg. 65179; 65190; 65199).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 30.06.2022 al 04.07.2022).
Finiment del termini: 05.07.2022; 10:30 h.

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Patrimoni 
Cultural
202-00044/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP VOX (reg. 65180; 65191; 65200).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 30.06.2022 al 04.07.2022).
Finiment del termini: 05.07.2022; 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 traçabilitat dels equips de protecció 
respiratòria del Cos de Bombers
250-00622/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 64419 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 22.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 64419)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar la implantació progres-
siva del sistema de gestió pel Cos de Bombers, comprometent la posta en marxa del 
mòdul de gestió dels equips de respiració autònoma el primer trimestre de 2023.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de les beques de menjador 
per a menors amb discapacitat
250-00632/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65310).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manca de cobertura sanitària al Vallès 
Occidental
250-00633/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65311).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació del conveni entre 
el Departament de Justícia i el Consell de l’Advocacia Catalana 
sobre la retribució dels escrits del torn d’ofici i de justícia gratuïta 
presentats en català
250-00634/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65312).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.



BOPC 343
27 de juny de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 14

Proposta de resolució sobre la sobremedicació de les persones 
amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
250-00635/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65313).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el dèficit de llevadores
250-00636/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65314).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’arranjament de les deficiències 
estructurals de les instal·lacions esportives de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya
250-00637/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65315).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres del nou Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00638/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65316).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió del Departament d’Acció 
Exterior i Govern Obert i de les delegacions del Govern a l’exterior
250-00639/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65317).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.



BOPC 343
27 de juny de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 15 

Proposta de resolució sobre la redacció d’un pla marc d’actuacions 
a les badies del delta de l’Ebre
250-00640/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65318).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures fiscals 
per a combatre el despoblament al món rural
250-00641/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65319).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Seròs
250-00642/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65320).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la difusió en programes de ràdio 
i televisió de campanyes sobre persones desaparegudes
250-00643/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65321).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés universal a l’avortament 
i el respecte del dret a la llibertat i a la intimitat en la seva pràctica
250-00644/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65322).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció pediàtrica 
als  centres d’atenció primària de Sabadell
250-00645/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65323).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la diabetis «mellitus» de tipus 2
250-00646/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65324).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’objecció de consciència 
dels professionals sanitaris
250-00647/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65325).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els trastorns de l’aprenentatge
250-00648/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65326).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Institut 
Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00649/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65327).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un informe tècnic relatiu 
al projecte de construcció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
250-00650/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65328).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció ginecològica als centres 
de salut de Sant Joan Despí
250-00651/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65329).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències pediàtriques 
al Prat de Llobregat
250-00652/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65330).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut de Vilafant
250-00653/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65331).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mar Nova, 
de Premià de Mar
250-00654/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65332).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reconstrucció mamària posterior 
a un càncer de mama
250-00655/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65333).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’actualització del document «Energia 
eòlica i paisatge. Orientacions per a una adequada implantació a 
Catalunya»
250-00656/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65334).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.06.2022; 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 6/2022, sobre l’Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, corresponent a l’exercici 
del 2020
256-00023/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65335).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.07.2022; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2022, sobre el 
Servei Meteorològic de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018
256-00024/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65336).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.07.2022; 10:30 h.
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per al desenvolupament 
turístic
300-00190/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 65343 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2022

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre las políticas para el desarro-
llo turístico de Cataluña, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse 
los próximos días 28, 29 y 30 de Junio de 2022, con el siguiente texto: 

– Interpelación al Gobierno sobre las políticas para el desarrollo turístico de Ca-
taluña.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs 2022-2023 en el servei 
públic d’educació
300-00191/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 65344 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre l’inici de curs 2022-2023 al Servei Públic d’Educació 
de Catalunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 28, 29 i 30 de juny de 2022, amb el text següent: 

–  Sobre l’inici de curs 2022-2023 al Servei Públic d’Educació de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre infraestructures
300-00192/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 65355 i 65377 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre infraestructures, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 28, 29 i 30 de juny de 
2022, amb el text següent: 
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–  Sobre infraestructures.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la planificació del curs escolar 2022-
2023
300-00193/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 65356 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la planificació del proper curs es-
colar, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
28, 29 i 30 de juny de 2022, amb el text següent: 

–  Sobre la planificació del proper curs escolar.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre el balanç del curs escolar 2021-2022
300-00194/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 65359 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Nogay Ndiaye i Mir, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenten 
la Interpel·lació al Govern sobre el balanç del curs escolar, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 28, 29 i 30 de juny de 2022, 
amb el text següent: 

–  Sobre el balanç del curs escolar.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Nogay Ndiaye i Mir, diputada, GP CUP-NCG
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Interpel·lació al Govern sobre l’informe de seguiment del Consell 
d’Europa
300-00195/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 65362 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2022

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’informe de seguiment del Consell d’Eu-
ropa, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 28, 
29 i 30 de juny de 2022, amb el text següent: 

– Sobre l’informe de seguiment del Consell d’Europa.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre els drets de les persones que 
exerceixen el treball sexual
300-00196/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 65365 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre els drets de les persones que exerceixen el treball se-
xual, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 28 
a 30 de juny de 2022, amb el text següent: 

– Sobre els drets de les persones que exerceixen el treball sexual.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls del sector audiovisual en català
300-00197/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 65378 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2022

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre l’impuls al sector audiovisual en català, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 28, 29 i 30 
de juny, amb el text següent: 

– Sobre l’impuls al sector audiovisual en català.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les polítiques LGBTI
300-00198/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 65379 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2022

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’impuls a les polítiques LGTBI, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 28, 29 i 30 de 
juny, amb el text següent: 

– Sobre l’impuls a les polítiques LGTBI.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de Rosa Maria Fernández Sansa, 
presidenta de la Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu 
de Dones, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi 
sobre la necessitat d’abolir la prostitució
356-00705/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió 17, tinguda el 
20.06.2022, DSPC-C 348.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat Stop 
Trata davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi 
sobre la necessitat d’abolir la prostitució
356-00706/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat i Fe-
minismes, en la sessió 17, tinguda el 20.06.2022, DSPC-C 348.

Sol·licitud de compareixença de Nuria González López, en 
representació de Catalunya Abolicionista, davant la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d’abolir 
la prostitució
356-00707/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió 17, tinguda el 
20.06.2022, DSPC-C 348.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Valentes 
i Acompanyades davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè 
informi sobre els matrimonis forçats
356-00737/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat i Fe-
minismes, en la sessió 17, tinguda el 20.06.2022, DSPC-C 348.



BOPC 343
27 de juny de 2022

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern 24

Sol·licitud de compareixença de la presidenta del Movimiento por 
la Igualdad Real, Beatriz León-Ramírez, davant la Comissió d’Igualtat 
i Feminismes perquè informi sobre les conseqüències en la societat 
de les polítiques feministes impulsades pel Departament d’Igualtat i 
Feminismes
356-00742/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió 17, tinguda el 
20.06.2022, DSPC-C 348.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural i la Comissió d’Interior amb la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural i el 
conseller d’Interior sobre el programa per a la prevenció i extinció 
d’incendis per a la temporada d’estiu del 2022
355-00062/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 13 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Món Rural, tinguda el 21.06.2022, DSPC-C 351.

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

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials amb relació a la Proposició de llei 
de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00342/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urbana, am-
biental i social dels barris i viles», el 20.06.2022.

Compareixença en ponència de Carme Trilla, en representació de 
l’Observatori Metropolità de l’Habitatge, amb relació a la Proposició 
de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00343/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urbana, am-
biental i social dels barris i viles», el 20.06.2022.



BOPC 343
27 de juny de 2022

4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 25 

Compareixença en ponència de Jordi Martí i Grau, regidor de 
l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, 
ambiental i social dels barris i viles
353-00355/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urbana, am-
biental i social dels barris i viles», el 20.06.2022.

Compareixença en ponència d’Idoia Madariaga, directora del projecte 
Efidistrict del barri de la Txantrea de Pamplona, amb relació a la 
Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i 
viles
353-00360/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora ur-
bana, ambiental i social dels barris i viles», el 20.06.2022.

Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat 
de Llogateres amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, 
ambiental i social dels barris i viles
353-00375/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora ur-
bana, ambiental i social dels barris i viles», el 20.06.2022.

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de 
millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00376/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urbana, am-
biental i social dels barris i viles», el 20.06.2022.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca del Bages amb relació a la Proposició de 
llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00377/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urbana, am-
biental i social dels barris i viles», el 20.06.2022.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Aliança contra 
la Pobresa Energètica amb relació a la Proposició de llei de millora 
urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00378/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urbana, am-
biental i social dels barris i viles», el 20.06.2022.

Compareixença en ponència d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris 
i viles
353-00379/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urbana, am-
biental i social dels barris i viles», el 20.06.2022.

Compareixença en ponència d’una representació de Sostre Cívic 
amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental 
i social dels barris i viles
353-00381/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora ur-
bana, ambiental i social dels barris i viles», el 20.06.2022.

Compareixença en ponència de Carme Méndez, en representació 
de la Fundació Secretariat Gitano, amb relació a la Proposició de llei 
de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00382/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urbana, am-
biental i social dels barris i viles», el 20.06.2022.
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Compareixença en ponència de Joan Manuel Solís, membre de 
Mariola en Moviment, amb relació a la Proposició de llei de millora 
urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00385/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urbana, am-
biental i social dels barris i viles», el 20.06.2022.

Compareixença en ponència d’una representació d’Arca - Agenda 
Rural - Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris 
i viles
353-00386/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urbana, am-
biental i social dels barris i viles», el 20.06.2022.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de 
Veïns Collblanc-Torrassa, de l’Hospitalet de Llobregat, amb relació 
a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris 
i viles
353-00388/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urbana, am-
biental i social dels barris i viles», el 20.06.2022.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
de Veïns Harmonia del Carme, de Reus, amb relació a la Proposició 
de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00390/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urbana, am-
biental i social dels barris i viles», el 20.06.2022.
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de 
Promotors i Constructors de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00392/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora ur-
bana, ambiental i social dels barris i viles», el 20.06.2022.

Compareixença en ponència de Fàtima Taleb, exregidora de 
l’Ajuntament de Badalona i mediadora, amb relació a la Proposició 
de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00403/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urbana, am-
biental i social dels barris i viles», el 20.06.2022.

Compareixença en ponència de Brígida Manau, cap de l’Oficina 
de la Llei de Barris de Cardona del 2004 al 2011, amb relació a la 
Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris 
i viles
353-00409/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urbana, am-
biental i social dels barris i viles», el 20.06.2022.

Compareixença d’Esther Garcia, advocada de l’associació Hèlia, 
davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre 
la violència sexual amb submissió química
357-00271/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, tinguda 
el 20.06.2022, DSPC-C 348.

Compareixença de Mireia Forner, psicòloga de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a informar 
sobre la violència sexual amb submissió química
357-00272/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, tinguda 
el 20.06.2022, DSPC-C 348.
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Compareixença de Teresa Echevarría, infermera assessora de 
l’Hospital Clínic i membre de la Comissió de Violència Intrafamilar 
i de Gènere, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a 
informar sobre la violència sexual amb submissió química
357-00273/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, tinguda 
el 20.06.2022, DSPC-C 348.

Compareixença de Lluïsa Garcia Esteve, psiquiatra de l’Hospital 
Clínic i presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de 
Gènere, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a informar 
sobre la violència sexual amb submissió química
357-00274/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, tinguda 
el 20.06.2022, DSPC-C 348.

Compareixença de la secretària d’Igualtats davant del Grup 
de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00538/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
21.06.2022.

Compareixença del director general de Polítiques Públiques LGTBI 
davant del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00539/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
21.06.2022.

Compareixença de Lluïsa Jiménez i Gusi, responsable de la Xarxa 
de Serveis d’Atenció Integral LGTBI, davant del Grup de Treball sobre 
l’LGBTI-fòbia
357-00540/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
21.06.2022.
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Compareixença de la directora general de Migracions, Refugi 
i Antiracisme davant del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00541/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
21.06.2022.

Compareixença de la directora de l’Oficina d’Igualtat de Tracte 
i No- Discriminació davant del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00542/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
21.06.2022.

Compareixença d’una representació de l’entitat Stop Trata 
davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre 
la necessitat d’abolir la prostitució
357-00630/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 17, tinguda el 
20.06.2022, DSPC-C 348.

Compareixença d’una representació de Valentes i Acompanyades 
davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre els 
matrimonis forçats
357-00631/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 17, tinguda el 
20.06.2022, DSPC-C 348.

Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut 
Mental i les Addiccions
357-00632/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions en la sessió 
3, tinguda el 06.05.2022, DSPC-C 296.
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Compareixença d’una representació de l’Associació de Familiars 
i Malalts Mentals de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre 
la Salut Mental i les Addiccions
357-00633/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions en la sessió 
3, tinguda el 06.05.2022, DSPC-C 296.

Compareixença de Felisa Pérez, presidenta de la Federació Catalana 
de Drogodependències, davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut 
Mental i les Addiccions
357-00634/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions en la sessió 
3, tinguda el 06.05.2022, DSPC-C 296.

Compareixença de Paloma Lago, doctora i vicepresidenta del Fòrum 
Salut Mental i Addiccions, davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut 
Mental i les Addiccions
357-00635/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions en la sessió 
3, tinguda el 06.05.2022, DSPC-C 296.

Compareixença d’una representació de l’Associació Encaix 
davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00636/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions en la sessió 
3, tinguda el 06.05.2022, DSPC-C 296.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 33

CONVOCADA PER AL 28 DE JUNY DE 2022

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

Ple del Parlament, el 28 de juny de 2022, a les 15.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades el dia 29 de juny, a les 

9.00h.)
2. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 

de llei de garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en risc d’exclusió 
financera i de garantia en l’accés als serveis bancaris. Tram. 270-00004/13. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar 
i Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de les esmenes presentades 
en la tramitació en lectura única (text presentat: BOPC 308, 26.)

3. Decret llei 6/2022, del 30 de maig, pel qual es fixen els criteris aplicables a 
l’elaboració, l’aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels cen-
tres educatius. Tram. 203-00024/13. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre 
la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 326, 25.)

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la ren-
da garantida de ciutadania. Tram. 202-00006/13. Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 
63, 19.)

5. Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, per la regulació de l’activitat de cuina industrial vincula-
da a la venda a distància de plats preparats. Tram. 202-00017/13. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat 
(text presentat: BOPC 85, 37.)

6. Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs 2022-2023 en el servei públic 
d’educació. Tram. 300-00191/13. Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Substan-
ciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la planificació del curs escolar 2022-2023. Tram. 
300-00193/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre el balanç del curs escolar 2021-2022. Tram. 
300-00194/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Ci-
cle per Guanyar. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre l’impuls del sector audiovisual en català. Tram. 
300-00197/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per al desenvolupament turístic. 
Tram. 300-00190/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de garantir la seguretat ciutadana. 
Tram. 300-00181/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre infraestructures. Tram. 300-00192/13. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre els drets de les persones que exerceixen el tre-
ball sexual. Tram. 300-00196/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les polítiques LGBTI. Tram. 300-
00198/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.
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15. Interpel·lació al Govern sobre l’informe de seguiment del Consell d’Europa. 
Tram. 300-00195/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de reduc-
ció d’emissions i de transició ecològica. Tram. 302-00160/13. Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ordenació territorial 
necessària per a garantir la sobirania alimentària. Tram. 302-00167/13. Grup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i 
votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les políti-
ques del Govern amb relació a les persones desaparegudes sense causa aparent i la 
desaparició forçada de menors. Tram. 302-00161/13. Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la contractació públi-
ca. Tram. 302-00162/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat  
i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les balances fiscals i el 
dèficit d’inversions. Tram. 302-00166/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els jutjats de pau com a 
garants del servei de justícia de proximitat. Tram. 302-00163/13. Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva política per a 
donar suport als treballadors inscrits al règim especial de treballadors autònoms. 
Tram. 302-00164/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desinversió crònica 
de l’Estat a Catalunya. Tram. 302-00165/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana. Debat i votació.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2022
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Acord de la Mesa sobre l’encàrrec de funcions de secretari general

ACORD

Mesa del Parlament, 14.06.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juny de 2022, ha acordat 
que, atesa la previsió de substitució en el càrrec establerta per l’article 3 dels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, el lletrat major assumeix 
i exerceix totes les funcions, responsabilitats, drets i deures propis del càrrec de se-
cretari general, amb efectes des del 14 de juny de 2022.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer
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