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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 469/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció 
d’una estratègia per a la protecció del delta de l’Ebre
250-00640/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Climàtica, sessió 16, 14.09.2022, DSPC-C 392

La Comissió d’Acció Climàtica, en la sessió tinguda el dia 14 de setembre de 2022, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la redacció d’un pla marc d’ac-
tuacions a les badies del delta de l’Ebre (tram. 250-00640/13), 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. 
66107).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Executar una estratègia sòlida per a protegir el delta de l’Ebre que consti d’ac-

cions estratègiques, planificades i amb un calendari a curt, mitjà i llarg termini. 
Aquesta estratègia ha d’ésser un model de cohesió basat en la sostenibilitat que tin-
gui en compte els àmbits de la governança, la gestió i la comunicació per a evitar 
la regressió del delta de l’Ebre i la subsidència amb solucions basades en la natura.

b) Redactar un pla marc d’actuacions a les badies del delta de l’Ebre que abordi, 
entre altres, els punts següents: 

1r. Reconvertir els filtres verds en autèntics decantadors de matèria orgànica.
2n. Dignificar les instal·lacions portuàries marisqueres de l’Illa de Mar i la Petita 

Venècia.
3r. Dragar la bocana de la península del Fangar per a millorar la circulació de 

l’aigua de l’interior de la badia.
4t. Delimitar les zones de lliure navegació de l’interior de les badies de les que 

han d’estar restringides per llurs valors ambientals.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2022
La secretària de la Comissió, Eva Candela Lopez; el president de la Comissió, 

Dani Cornellà Detrell
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, 
de la renda garantida de ciutadania
202-00006/13

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 14 de setembre de 2022, 
ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania 
(tram. 202-00006/13) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 120.1 i con-
cordants del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats se-
güents: 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Raúl Moreno Montaña

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Bartomeu Compte Masmitjà

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
David Saldoni i de Tena

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
María Elisa García Fuster

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Eulàlia Reguant i Cura

Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Jessica González Herrera

Grup Parlamentari de Ciutadans
Joan García González 

Grup Mixt
Lorena Roldán Suárez

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2022
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comissió, 

Mónica Ríos García
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre la construcció de la ronda 
Nord entre Terrassa i Sabadell
354-00134/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 24, tinguda el 22.09.2022, 
DSPC-C 409.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals 
i Territori sobre la construcció de la ronda Nord entre Terrassa 
i Sabadell
354-00135/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 24, tinguda el 22.09.2022, 
DSPC-C 409.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre les subvencions atorgades 
pel Departament de la Presidència
354-00137/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, 
en la sessió 24, tinguda el 22.09.2022, DSPC-C 409.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb 
la consellera de la Presidència sobre les subvencions atorgades 
pel Departament de la Presidència
355-00069/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 24, tinguda el 22.09.2022, 
DSPC-C 409.



BOPC 393
28 de setembre de 2022

4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 6

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

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de Justícia, tinguda el 22.09.2022, 
DSPC-C 410.

Compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus 
de Catalunya davant la Comissió de Justícia per a informar sobre 
la necessitat d’una llei de recuperació del patrimoni espoliat
357-00237/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de Justícia, tinguda el 22.09.2022, 
DSPC-C 410.

Compareixença d’una representació de Plataforma per la Llengua 
davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la situació 
del català en l’àmbit de la justícia
357-00238/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de Justícia, tinguda el 22.09.2022, 
DSPC-C 410.

Compareixença de Jaume Graells i Veguin davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre la investigació dels delictes 
de malversació de fons públics, falsedat documental i blanqueig 
de capital per part del Consell Esportiu de l’Hospitalet
357-00617/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
22.09.2022, DSPC-C 409.
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Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana en Pro 
de la Justícia davant la Comissió de Justícia per a informar sobre 
la realitat dels jutjats de pau i llur implicació arreu del territori
357-00720/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de Justícia, tinguda el 22.09.2022, 
DSPC-C 410.

Compareixença del director general de Prestacions Socials davant 
la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda 
garantida de ciutadania
357-00743/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 26, tinguda el 14.09.2022, 
DSPC-C 391.

Compareixença del director general de Serveis Socials davant 
la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda 
garantida de ciutadania
357-00744/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 26, tinguda el 14.09.2022, 
DSPC-C 391.
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