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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 399/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la situació a Palestina
250-00559/13
Adopció 7

Resolució 400/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el retrocés en la transició de-
mocràtica a Tunísia
250-00590/13
Adopció 8

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 deCatalunya
200-00008/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 9

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 9

Proposició de llei de modificació de la Llei 34/2020, de l’1 d’octubre, de regulació 
de les festes tradicionals amb bous
202-00041/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

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 9

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 10

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

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 10

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 10
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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 con-
sellera de la Presidència sobre l’anunci de l’ajornament de la consulta dels Jocs 
Olímpics d’Hivern
354-00122/13
Acord sobre la sol·licitud 11

Sol·licitud de compareixença de Xavier Xirgo, president del Consell de l’Audiovisu-
al de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els 
presumptes crèdits no retornats de l’Institut Català de Finances a El Punt Avui
358-00007/13
Rebuig de la sol·licitud 11

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el seu malestar amb el con-
tingut de l’episodi 3 del programa Bricoheroes
356-00431/13
Acord sobre la sol·licitud 11

Sol·licitud de compareixença de Jaume Roures i Llop, president del Grup Mediapro, 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre les relacions contractuals de la productora Me-
diapro amb TV3
356-00441/13
Acord sobre la sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta en funcions 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi so-
bre les informacions publicades segons les quals l’administrador de la productora 
Triacom va finançar les despeses del despatx privat d’un exdirigent polític
356-00449/13
Acord sobre la sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença de Brauli Duart i Llinares, expresident de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les informacions 
publicades segons les quals l’administrador de la productora Triacom va finançar 
les despeses del despatx privat d’un exdirigent polític
356-00450/13
Acord sobre la sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença de l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la investigació dels delictes de 
malversació de fons públics, falsedat documental i blanqueig de capital per part del 
Consell Esportiu de l’Hospitalet
356-00462/13
Acord sobre la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença de Jaume Graells i Veguin davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre la investigació dels delictes de malversació de 
fons públics, falsedat documental i  blanqueig de capital per part del Consell Es-
portiu de l’Hospitalet
356-00463/13
Acord sobre la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença de Cristian Alcázar Esteban davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre la investigació dels delictes de malversació de 
fons públics, falsedat documental i  blanqueig de capital per part del Consell Es-
portiu de l’Hospitalet
356-00464/13
Retirada de la sol·licitud 13
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Sol·licitud de compareixença de Cristóbal Plaza Lao davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre la investigació dels delictes de malversació de fons 
públics, falsedat documental i  blanqueig de capital per part del Consell Esportiu 
de l’Hospitalet
356-00465/13
Retirada de la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença de Carme Trillas i Torrents, exregidora de l’Ajunta-
ment de Manlleu, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la 
investigació de les seves actuacions presumptament irregulars en el procediment 
d’anul·lació de sancions
356-00479/13
Retirada de la sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença de Xavier Vendrell i Segura, exsecretari d’organització 
d’Esquerra Republicana, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre la investigació dels delictes de malversació de fons públics, prevaricació i 
blanqueig de capitals de l’Operació Volhov
356-00480/13
Rebuig de la sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença de Julià Fernàndez i Olivares, exalcalde de l’Ajunta-
ment de Sabadell, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la 
investigació relativa a la compravenda de la planta d’Artèxtil al clan Jodorovich per 
l’Ajuntament de Sabadell
356-00481/13
Acord sobre la sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença de Dionís Guiteras i Rubio, alcalde de Moià, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la investigació de les presump-
tes irregularitats en l’ús d’un solar que l’Ajuntament de Moià feia servir d’aparcament
356-00482/13
Retirada de la sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença del subdirector general de Cooperació Local davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els presumptes cobraments de 
comissions per la concessió de subvencions per a finançar projectes de cooperació 
en països en desenvolupament
356-00633/13
Rebuig de la sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Administració i Funció Pública davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’adopció de mesures urgents 
per a reduir la temporalitat en l’ocupació pública
356-00636/13
Acord sobre la sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern als Estats Units d’Amèrica per-
què informi sobre la despesa de la Delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica 
els darrers sis mesos
356-00640/13
Rebuig de la sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença de l’alcalde de Biosca davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre la sol·licitud de canvi de comarca de Biosca i Torà
356-00664/13
Acord sobre la sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença de l’alcalde de Torà davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè informi sobre la sol·licitud de canvi de comarca de Biosca i Torà
356-00665/13
Acord sobre la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença de Víctor Terradellas, exresponsable de Relacions In-
ternacionals de Convergència Democràtica de Catalunya, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el seu paper com a mitjancer entre la cúpula in-
dependentista i el Govern de Vladimir Putin
356-00678/13
Acord sobre la sol·licitud 16
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi de Secretaris, Inter-
ventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè informi sobre la manca de mitjans de què disposen els secretaris, 
interventors i tresorers de l’Administració local
356-00704/13
Acord sobre la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Concertats i Centres 
Privats davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la manca de places es-
colars per al curs 2022-2023
356-00732/13
Sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics davant la Co-
missió d’Educació perquè informi sobre la manca de places escolars per al curs 
2022-2023
356-00733/13
Sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença de la directora general de l’Alumnat davant la Comissió 
d’Educació perquè informi sobre el balanç del primer any de legislatura
356-00736/13
Sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Canvis en Cadena davant la 
Comissió d’Educació perquè informi els projectes de bus en bici que impliquen els 
centres i les famílies
356-00740/13
Sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Bicibús Eixample davant la Co-
missió d’Educació perquè informi sobre els projectes de bus en bici que impliquen 
els centres i les famílies
356-00741/13
Sol·licitud 17

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Pre-
sidència sobre l’anunci de l’ajornament de la consulta dels Jocs Olímpics d’Hivern
355-00066/13
Acord de tenir la sessió informativa 18

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

Compareixença d’una representació d’Alpiq Energia España davant la Comissió d’Ac-
ció Climàtica per a informar sobre les accions previstes per a complir els acords 
internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
357-00156/13
Substanciació 18

Compareixença d’una representació de l’Associació per a la Defensa del Menor 
(Aprodeme) davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural 
a Catalunya
357-00347/13
Substanciació 18

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Tremp davant la Comissió 
d’Acció Climàtica per a informar sobre l’impacte de la línia de molt alta tensió que 
es preveu instal·lar al Pallars Jussà
357-00354/13
Substanciació 18

Compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Pallars Jussà davant 
la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre l’impacte de la línia de molt alta 
tensió que es preveu instal·lar al Pallars Jussà
357-00355/13
Substanciació 19

Compareixença de Daniela Ortiz, artista visual, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Racisme Institucional i Estructural
357-00422/13
Substanciació 19
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Compareixença de Kaire Ba Dejuan, coordinadora del projecte «Pareu de Parar-me» 
i responsable de formació de SOS Racisme, davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Model Policial per a informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, preven-
ció i mediació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00603/13
Substanciació 19

Compareixença de Jordi Salvanyà, representant de col·lectius afectats per la repres-
sió política i llurs famílies, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a 
informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció i mediació de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00604/13
Substanciació 19

Compareixença d’Elisabeth Johnston, directora executiva del Fòrum Europeu per 
a la Seguretat Urbana, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a 
informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció i mediació de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00605/13
Substanciació 20

Compareixença de Thomas Probert, professor de la Universitat de Pretòria, davant 
la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a exposar els models d’ordre pú-
blic internacionals
357-00606/13
Substanciació 20

Compareixença d’Otto Adang, professor de l’Acadèmia de Policia dels Països Bai-
xos, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a exposar els models 
d’ordre públic internacionals
357-00607/13
Substanciació 20

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions Gitanes de Ca-
talunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el seu malestar amb el contingut de l’epi-
sodi 3 del programa Bricoheroes
357-00612/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 20

Compareixença de Jaume Roures i Llop, president del Grup Mediapro, davant la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per a informar sobre les  relacions contractuals de la productora Mediapro amb TV3
357-00613/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 21

Compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta en funcions de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre les informacions 
publicades segons les quals l’administrador de la productora Triacom va finançar 
les despeses del despatx privat d’un exdirigent polític
357-00614/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 21

Compareixença de Brauli Duart i Llinares, expresident de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre les informacions publicades 
segons les quals l’administrador de la productora Triacom va finançar les despeses 
del despatx privat d’un exdirigent polític
357-00615/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 21

Compareixença de l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat davant la  Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre la investigació dels delictes de malversa-
ció de fons públics, falsedat documental i blanqueig de capital per part del Consell 
Esportiu de l’Hospitalet
357-00616/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 21
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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, fal-
sedat documental i blanqueig de capital per part del Consell Esportiu de l’Hospitalet
357-00617/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 22

Compareixença de Julià Fernàndez i Olivares, exalcalde de Sabadell, davant la Co-
missió d’Afers Institucionals per a informar sobre la investigació relativa a la com-
pravenda de la planta d’Artèxtil al clan Jodorovich per l’Ajuntament de Sabadell
357-00618/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 22

Compareixença del secretari d’Administració i Funció Pública davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre l’adopció de mesures urgents per a reduir 
la temporalitat en l’ocupació pública
357-00619/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 22

Compareixença de l’alcalde de Biosca davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a informar sobre la sol·licitud de canvi de comarca de Biosca i Torà
357-00620/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 22

Compareixença de l’alcalde de Torà davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
informar sobre la sol·licitud de canvi de comarca de Biosca i Torà
357-00621/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença de Víctor Terradellas, exresponsable de Relacions Internacionals de 
Convergència Democràtica de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a informar sobre el seu paper com a mitjancer entre la cúpula independentista 
i el Govern de Vladimir Putin
357-00622/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença d’una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Treso-
rers d’Administració Local de Lleida davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
informar sobre la manca de mitjans de què disposen els secretaris, interventors i 
tresorers de l’Administració local
357-00623/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença d’una representació del Sindicat de Llogateres davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
357-00624/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant 
la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
357-00625/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals amb la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre el nou projecte de continguts adreçats al públic infantil
359-00015/13
Substanciació 24

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d’Educació
330-00110/13
Presentació: president de la Generalitat 24

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat pel conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00111/13
Presentació: president de la Generalitat 25

Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i Treball al conseller d’Educació
330-00112/13
Presentació: president de la Generalitat 25

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 341
22 de juny de 2022

1.10. Acords i resolucions 7 

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 399/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la situació 
a Palestina
250-00559/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, sessió 14, 16.06.2022,  

DSPC-C 344

La Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la sessió tingu-
da el dia 16 de juny de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
situació a Palestina (tram. 250-00559/13), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar i el Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 52355).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya reconeix públicament que el sistema que aplica Is-

rael als territoris ocupats és contrari al dret internacional i que, d’acord amb l’article 
7.2.h de l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, es pot considerar un crim 
d’apartheid.

2. El Parlament de Catalunya condemna la vulneració dels drets humans i totes 
les pràctiques equivalents a l’apartheid contra la població palestina.

3. El Parlament de Catalunya es compromet a facilitar la compareixença davant 
la comissió competent en matèria d’acció exterior de les entitats o persones exper-
tes que puguin aportar informació rellevant sobre la situació dels drets humans a 
Palestina i Israel.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport a les entitats que 
treballen sobre el terreny en la defensa dels drets humans i la resolució pacífica i de-
mocràtica del conflicte entre Palestina i Israel.

5. El Parlament de Catalunya demana al Govern, i es compromet al seu torn a fer 
el mateix, que ni doni cap suport ni presti cap ajuda o assistència que puguin con-
tribuir a mantenir la situació dels territoris ocupats. Per tant, li demana que utilitzi 
totes les eines possibles dins les seves competències per a garantir, d’una banda, que 
les autoritats israelianes implanten en els territoris ocupats les recomanacions dels 
informes d’Amnistia Internacional i Human Rights Watch, i, de l’altra, que els drets 
humans es posen en el centre de tots els acords bilaterals i multilaterals amb les au-
toritats israelianes, amb la diligència deguda per a assegurar-se que no contribuei-
xen a mantenir un sistema equivalent a l’apartheid.

6. El Parlament de Catalunya demana al Govern que traslladi al Govern espanyol 
la demanda de no donar cap suport ni prestar cap ajuda o assistència que puguin 
contribuir a mantenir la situació del territoris ocupats, a fi que el Govern espanyol 
utilitzi totes les eines polítiques i diplomàtiques possibles per a garantir, d’una ban-
da, que les autoritats israelianes implanten en els territoris ocupats les recomana-
cions dels informes d’Amnistia Internacional i Human Rights Watch, i, de l’altra, 
que els drets humans es posen en el centre de tots els acords bilaterals i multilaterals 
amb les autoritats israelianes, amb la diligència deguda per a assegurar-se que no 
contribueixen a mantenir un sistema equivalent a l’apartheid.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2022
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; el president de la Comis-

sió, Francesc de Dalmases i Thió
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Resolució 400/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el retrocés 
en la transició democràtica a Tunísia
250-00590/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, sessió 14, 16.06.2022,  

DSPC-C 344

La Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la sessió tingu-
da el dia 16 de juny de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre  
el retrocés en la transició democràtica a Tunísia (tram. 250-00590/13), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya expressa: 
a) La seva preocupació pel retrocés en el procés de democratització de Tunísia 

des de l’agost del 2021.
b) El seu suport a les forces polítiques i socials tunisianes que reclamen el resta-

bliment de la plena vigència de la constitució del 2014 i la continuïtat del procés de 
democratització del país.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2022
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; el president de la Comis-

sió, Francesc de Dalmases i Thió
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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 
deCatalunya
200-00008/13

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

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX (reg. 64084; 64433).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 22.06.2022 al 
28.06.2022).
Finiment del termini: 29.06.2022; 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 JxCat; GP ERC (reg. 64950; 64977).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 34/2020, de l’1 d’octubre, 
de regulació de les festes tradicionals amb bous
202-00041/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64951; 65003).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.06.2022; 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 VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 62957; 63064; 63119).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 22.06.2022 al 29.06.2022).
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.
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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 VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 62958; 63065; 63118).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 22.06.2022 al 29.06.2022).
Finiment del termini: 30.06.2022; 10:30 h.

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

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. 64115).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 22.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 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. 64116).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 22.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.
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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 l’anunci de l’ajornament de 
la consulta dels Jocs Olímpics d’Hivern
354-00122/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, 
en la sessió 21, tinguda el 16.06.2022, DSPC-C 342.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Xirgo, president del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre els presumptes crèdits no 
retornats de l’Institut Català de Finances a El Punt Avui
358-00007/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 21, tinguda el 
16.06.2022, DSPC-C 342.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions Gitanes de Catalunya davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre el seu malestar amb el contingut de l’episodi 3 
del programa Bricoheroes
356-00431/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 13, tin-
guda el 17.06.2022, DSPC-C 345.
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Roures i Llop, president 
del Grup Mediapro, davant la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre 
les relacions contractuals de la productora Mediapro amb TV3
356-00441/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 13, tin-
guda el 17.06.2022, DSPC-C 345.

Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach i Boladeras, 
presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre 
les informacions publicades segons les quals l’administrador de la 
productora Triacom va finançar les despeses del despatx privat d’un 
exdirigent polític
356-00449/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 13, tin-
guda el 17.06.2022, DSPC-C 345.

Sol·licitud de compareixença de Brauli Duart i Llinares, expresident 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les informacions 
publicades segons les quals l’administrador de la productora Triacom 
va finançar les despeses del despatx privat d’un exdirigent polític
356-00450/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 13, tin-
guda el 17.06.2022, DSPC-C 345.
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Sol·licitud de compareixença de l’alcaldessa de l’Hospitalet de 
Llobregat davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre la investigació dels delictes de malversació de fons públics, 
falsedat documental i blanqueig de capital per part del Consell 
Esportiu de l’Hospitalet
356-00462/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 21, tinguda el 16.06.2022, DSPC-C 342.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Graells i Veguin davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la investigació 
dels delictes de malversació de fons públics, falsedat documental 
i blanqueig de capital per part del Consell Esportiu de l’Hospitalet
356-00463/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 21, tinguda el 16.06.2022, DSPC-C 342.

Sol·licitud de compareixença de Cristian Alcázar Esteban davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la investigació 
dels delictes de malversació de fons públics, falsedat documental 
i blanqueig de capital per part del Consell Esportiu de l’Hospitalet
356-00464/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 16.06.2022, 
DSPC-C 342.

Sol·licitud de compareixença de Cristóbal Plaza Lao davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la investigació 
dels delictes de malversació de fons públics, falsedat documental 
i blanqueig de capital per part del Consell Esportiu de l’Hospitalet
356-00465/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 16.06.2022, 
DSPC-C 342.
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Sol·licitud de compareixença de Carme Trillas i Torrents, exregidora 
de l’Ajuntament de Manlleu, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre la investigació de les seves actuacions 
presumptament irregulars en el procediment d’anul·lació de sancions
356-00479/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 16.06.2022, 
DSPC-C 342.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Vendrell i Segura, exsecretari 
d’organització d’Esquerra Republicana, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre la investigació dels delictes de 
malversació de fons públics, prevaricació i blanqueig de capitals de 
l’Operació Volhov
356-00480/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 21, tinguda el 
16.06.2022, DSPC-C 342.

Sol·licitud de compareixença de Julià Fernàndez i Olivares, exalcalde 
de l’Ajuntament de Sabadell, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre la investigació relativa a la compravenda de la 
planta d’Artèxtil al clan Jodorovich per l’Ajuntament de Sabadell
356-00481/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 21, tinguda el 16.06.2022, DSPC-C 342.

Sol·licitud de compareixença de Dionís Guiteras i Rubio, alcalde de 
Moià, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
la investigació de les presumptes irregularitats en l’ús d’un solar que 
l’Ajuntament de Moià feia servir d’aparcament
356-00482/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 16.06.2022, 
DSPC-C 342.
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Sol·licitud de compareixença del subdirector general de Cooperació 
Local davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els presumptes cobraments de comissions per la concessió de 
subvencions per a finançar projectes de cooperació en països en 
desenvolupament
356-00633/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 21, tinguda el 
16.06.2022, DSPC-C 342.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Administració i Funció 
Pública davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre l’adopció de mesures urgents per a reduir la temporalitat en 
l’ocupació pública
356-00636/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 21, tinguda el 16.06.2022, DSPC-C 342.

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern als Estats Units 
d’Amèrica perquè informi sobre la despesa de la Delegació del 
Govern als Estats Units d’Amèrica els darrers sis mesos
356-00640/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 21, tinguda el 
16.06.2022, DSPC-C 342.

Sol·licitud de compareixença de l’alcalde de Biosca davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la sol·licitud 
de canvi de comarca de Biosca i Torà
356-00664/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 21, tinguda el 16.06.2022, DSPC-C 342.
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Sol·licitud de compareixença de l’alcalde de Torà davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre la sol·licitud de canvi de 
comarca de Biosca i Torà
356-00665/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 21, tinguda el 16.06.2022, DSPC-C 342.

Sol·licitud de compareixença de Víctor Terradellas, exresponsable de 
Relacions Internacionals de Convergència Democràtica de Catalunya, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el seu 
paper com a mitjancer entre la cúpula independentista i el Govern de 
Vladimir Putin
356-00678/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 21, tinguda el 16.06.2022, DSPC-C 342.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi de 
Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la 
manca de mitjans de què disposen els secretaris, interventors i 
tresorers de l’Administració local
356-00704/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 21, tinguda el 16.06.2022, DSPC-C 342.

Sol·licitud de compareixença del director general de Centres 
Concertats i Centres Privats davant la Comissió d’Educació perquè 
informi sobre la manca de places escolars per al curs 2022-2023
356-00732/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 63299).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 17.06.2022.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics 
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la manca de 
places escolars per al curs 2022-2023
356-00733/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 63300).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 17.06.2022.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de l’Alumnat 
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre el balanç del 
primer any de legislatura
356-00736/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 63393).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 17.06.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Canvis en 
Cadena davant la Comissió d’Educació perquè informi els projectes 
de bus en bici que impliquen els centres i les famílies
356-00740/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP PSC-Units, GP CUP-NCG, GP ECP, GP Cs, 
G Mixt (reg. 63591).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 17.06.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Bicibús 
Eixample davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre els 
projectes de bus en bici que impliquen els centres i les famílies
356-00741/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP PSC-Units, GP CUP-NCG, GP ECP, GP Cs, 
G Mixt (reg. 63592).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 17.06.2022.



BOPC 341
22 de juny de 2022

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern 18

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 l’anunci de l’ajornament de la 
consulta dels Jocs Olímpics d’Hivern
355-00066/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 21, tinguda el 16.06.2022, 
DSPC-C 342.

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

Compareixença d’una representació d’Alpiq Energia España davant 
la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre les accions 
previstes per a complir els acords internacionals en matèria de 
reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
357-00156/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
15.06.2022, DSPC-C 339.

Compareixença d’una representació de l’Associació per a la Defensa 
del Menor (Aprodeme) davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme 
Institucional i Estructural a Catalunya
357-00347/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institu-
cional i Estructural, tinguda el 17.06.2022, DSPC-C 347.

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Tremp davant 
la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre l’impacte de la 
línia de molt alta tensió que es preveu instal·lar al Pallars Jussà
357-00354/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
15.06.2022, DSPC-C 339.
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Compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre 
l’impacte de la línia de molt alta tensió que es preveu instal·lar al 
Pallars Jussà
357-00355/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
15.06.2022, DSPC-C 339.

Compareixença de Daniela Ortiz, artista visual, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
357-00422/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institu-
cional i Estructural, tinguda el 17.06.2022, DSPC-C 347.

Compareixença de Kaire Ba Dejuan, coordinadora del projecte 
«Pareu de Parar-me» i responsable de formació de SOS Racisme, 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a informar 
sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció i mediació 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00603/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 17.06.2022, DSPC-C 346.

Compareixença de Jordi Salvanyà, representant de col·lectius 
afectats per la repressió política i llurs famílies, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre l’avaluació de 
les tasques de proximitat, prevenció i mediació de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00604/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 17.06.2022, DSPC-C 346.
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Compareixença d’Elisabeth Johnston, directora executiva del 
Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre l’avaluació de 
les tasques de proximitat, prevenció i mediació de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00605/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 17.06.2022, DSPC-C 346.

Compareixença de Thomas Probert, professor de la Universitat de 
Pretòria, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a 
exposar els models d’ordre públic internacionals
357-00606/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 17.06.2022, DSPC-C 346.

Compareixença d’Otto Adang, professor de l’Acadèmia de Policia 
dels Països Baixos, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model 
Policial per a exposar els models d’ordre públic internacionals
357-00607/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 17.06.2022, DSPC-C 346.

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar 
sobre el seu malestar amb el contingut de l’episodi 3 del programa 
Bricoheroes
357-00612/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals en la sessió 13, tinguda el 17.06.2022, DSPC-C 345.
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Compareixença de Jaume Roures i Llop, president del Grup 
Mediapro, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre 
les  relacions contractuals de la productora Mediapro amb TV3
357-00613/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals en la sessió 13, tinguda el 17.06.2022, DSPC-C 345.

Compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta en 
funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre les informacions 
publicades segons les quals l’administrador de la productora Triacom 
va finançar les despeses del despatx privat d’un exdirigent polític
357-00614/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals en la sessió 13, tinguda el 17.06.2022, DSPC-C 345.

Compareixença de Brauli Duart i Llinares, expresident de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a informar sobre les informacions publicades 
segons les quals l’administrador de la productora Triacom va finançar 
les despeses del despatx privat d’un exdirigent polític
357-00615/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals en la sessió 13, tinguda el 17.06.2022, DSPC-C 345.

Compareixença de l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat 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
357-00616/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 21, tinguda el 16.06.2022, 
DSPC-C 342.
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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

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 21, tinguda el 16.06.2022, 
DSPC-C 342.

Compareixença de Julià Fernàndez i Olivares, exalcalde de Sabadell, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la 
investigació relativa a la compravenda de la planta d’Artèxtil al clan 
Jodorovich per l’Ajuntament de Sabadell
357-00618/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 21, tinguda el 16.06.2022, 
DSPC-C 342.

Compareixença del secretari d’Administració i Funció Pública davant 
la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre l’adopció de 
mesures urgents per a reduir la temporalitat en l’ocupació pública
357-00619/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 21, tinguda el 16.06.2022, 
DSPC-C 342.

Compareixença de l’alcalde de Biosca davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre la sol·licitud de canvi de comarca 
de Biosca i Torà
357-00620/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 21, tinguda el 16.06.2022, 
DSPC-C 342.
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Compareixença de l’alcalde de Torà davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre la sol·licitud de canvi de comarca 
de Biosca i Torà
357-00621/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 21, tinguda el 16.06.2022, 
DSPC-C 342.

Compareixença de Víctor Terradellas, exresponsable de Relacions 
Internacionals de Convergència Democràtica de Catalunya, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el seu paper 
com a mitjancer entre la cúpula independentista i el Govern de 
Vladimir Putin
357-00622/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 21, tinguda el 16.06.2022, 
DSPC-C 342.

Compareixença d’una representació del Col·legi de Secretaris, 
Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida davant la 
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la manca de 
mitjans de què disposen els secretaris, interventors i tresorers de 
l’Administració local
357-00623/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 21, tinguda el 16.06.2022, 
DSPC-C 342.

Compareixença d’una representació del Sindicat de Llogateres 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i 
Estructural
357-00624/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
sessió 7, tinguda el 17.06.2022, DSPC-C 347.
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Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme 
Institucional i Estructural
357-00625/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
sessió 7, tinguda el 17.06.2022, DSPC-C 347.

Sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb la presidenta 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el nou 
projecte de continguts adreçats al públic infantil
359-00015/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió feta en la sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 17.06.2022, DSPC-C 345.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions 
del Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs 
de despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller 
d’Educació
330-00110/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 64649 / Coneixement: 17.06.2022

A la presidenta del Parlament 
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera de Presidència, els dies 17 i 18 de juny de 
2022, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Depar-
tament el conseller d’Educació, senyor Josep González-Cambray.

Ben cordialment,

Barcelona, 14 de juny de 2022
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel conseller d’Economia i Hisenda
330-00111/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 64650 / Coneixement: 17.06.2022

A la presidenta del Parlament 
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, del 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència, els dies 16 i 17 de juny de 2022, mentre romangui fora 
de Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la presidència de 
la Generalitat el conseller d’Economia i Hisenda, senyor Jaume Giró i Ribas.

Ben cordialment,

Barcelona, 16 de juny de 2022
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i Treball al conseller 
d’Educació
330-00112/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 64651 / Coneixement: 17.06.2022

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència del conseller d’Empresa i Treball, des del dia 17 fins el dia 
19 de juny de 2022, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx 
del seu Departament el conseller d’Educació, senyor Josep González-Cambray.

Ben cordialment,

Barcelona, 14 de juny de 2022
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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