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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
Accés al ple exercici de la condició de parlamentari 9

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
399-00002/12
Adscripció de diputats 9

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 131/XII, sobre l’increment de la desocupació i 
la desacceleració de l’activitat econòmica
390-00131/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 10

Control del compliment de la Moció 145/XII, sobre el salari mínim català de referència
390-00145/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 16

Control del compliment de la Moció 151/XII, sobre la situació dels joves
390-00151/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 17

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el 
conseller d’Empresa i Coneixement sobre les responsabilitats per a les quals ha 
estat designat
354-00356/12
Sol·licitud i tramitació 24

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les responsabilitats per a les quals ha estat designat
354-00357/12
Sol·licitud i tramitació 24

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el 
conseller d’Empresa i Coneixement sobre les gestions per a evitar el tancament de 
la planta de Bosch a Castellet (Alt Penedès)
354-00362/12
Sol·licitud i tramitació 24

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el 
conseller d’Empresa i Coneixement sobre les gestions per a evitar el tancament de 
la planta de Saint-Gobain a l’Arboç (Baix Penedès)
354-00363/12
Sol·licitud i tramitació 25
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’entitat promotora de la 
ILP per a la modificació de la Llei d’universitats amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01733/12
Sol·licitud 25

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01734/12
Sol·licitud 25

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Observatori del Siste-
ma Universitari amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-01735/12
Sol·licitud 25

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de l’Estudiantat 
de les Universitats Catalanes amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01736/12
Sol·licitud 26

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Coneixement i 
Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-01737/12
Sol·licitud 26

Proposta d’audiència en ponència de Juan Fernández Armenteros, expert en finan-
çament del sistema universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01738/12
Sol·licitud 26

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Pérez García, expert en finançament 
del sistema universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01739/12
Sol·licitud 26

Proposta d’audiència en ponència d’Isaac Coronas, secretari del Consell de l’Estu-
diantat de les Universitats Catalanes, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01740/12
Sol·licitud 27

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Boada, conseller social i conseller de 
govern de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01741/12
Sol·licitud 27

Proposta d’audiència en ponència d’Àlvaro Mira, president de l’Erasmus Student 
Network Barcelona, de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01742/12
Sol·licitud 27

Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Casanovas, representant de la Facultat de 
Dret, Economia i Turisme en el Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
352-01743/12
Sol·licitud 27
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Proposta d’audiència en ponència de Fernando Riera López-Cortés, representant 
dels estudiants en el Consell d’Estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
352-01744/12
Sol·licitud 28

Proposta d’audiència en ponència de Joan Oré, representant dels estudiants en el 
Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01745/12
Sol·licitud 28

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Mullerat Marimon, tresorer del Con-
sell d’Estudiants d’ESADE, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01746/12
Sol·licitud 28

Proposta d’audiència en ponència d’Olga Lasaga Millet, directora del Servei de Pràc-
tiques i Ocupació de la Universitat Abat Oliba CEU, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01747/12
Sol·licitud 28

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Estudiants 
dels Estats Generals d’Europa, AEGEE, de Barcelona amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01748/12
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Europea d’Es-
tudiants de Dret, ELSA, de la Universitat de Barcelona amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01749/12
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Estudiants 
de les Nacions Unides, UNSA, de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01750/12
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en ponència d’Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume 
Bofill, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’univer-
sitats de Catalunya
352-01751/12
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Gil Mur, rector de la Universitat Inter-
nacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01752/12
Sol·licitud 30

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Garrell Guiu, rector de la Univer-
sitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-01753/12
Sol·licitud 30

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Pedró, catedràtic del Departament 
de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01754/12
Sol·licitud 30

Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Amat, catedràtic d’Economia Financera 
i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01755/12
Sol·licitud 30
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Proposta d’audiència en ponència de Germà Bel, catedràtic d’Economia Aplicada 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01756/12
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en ponència de Núria Bosch, catedràtica d’Economia Aplicada 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01757/12
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Escardíbul, gerent de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’uni-
versitats de Catalunya
352-01758/12
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en ponència de José García Montalvo, catedràtic d’Economia 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01759/12
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en ponència d’Andreu Mas-Colell, president del Barcelona Ins-
titute of Science and Technology, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01760/12
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en ponència de Vera Sacristán, professora de Matemàtica 
Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya i directora de l’Observatori del 
Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01761/12
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en ponència de Maite Vilalta, vicerectora d’Igualtat i Acció So-
cial de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01762/12
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en ponència de María José Figueras, presidenta de l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01763/12
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en ponència de Montserrat Vendrell, vicepresidenta segona 
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01764/12
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Estudiants 
Progressistes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-01765/12
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-01766/12
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01767/12
Sol·licitud 33
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01768/12
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’àrea d’educació de Co-
missions Obreres amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-01769/12
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’àrea d’educació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01770/12
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió de Vera Sacristán Adinolfi, directora de l’Obser-
vatori del Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01771/12
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01772/12
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de l’Estudiant de 
les Universitats Catalanes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01773/12
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01774/12
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Estudiants 
Progressistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01775/12
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Jovent Republicà amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01776/12
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de La Pública a Judici amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Ca-
talunya
352-01777/12
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió de José Garcia Montalvo, catedràtic de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01779/12
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Xavier Domènech Sampere, professor 
del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-01780/12
Sol·licitud 36
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Proposta d’audiència en comissió de Berta Satoca Figueras, representant de la ini-
ciativa legislativa popular Universitats, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01790/12
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Roselló Albesa, representant del Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01791/12
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió de Dana Sánchez Oussedik, representant de l’As-
sociació d’Estudiants Progressistes, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01792/12
Sol·licitud 37

Proposta d’audiència en comissió de Genís Vives Cantero, representant de Fem-la 
Pública, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’uni-
versitats de Catalunya
352-01793/12
Sol·licitud 37

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Mir Garcia, membre de la comissió pro-
motora i expert, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-01794/12
Sol·licitud 37

Proposta d’audiència en comissió de Vera Sacristán Adinolfi, representant de l’Ob-
servatori del Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01795/12
Sol·licitud 37

Proposta d’audiència en comissió de Júlia Guevara, representant de La Pública a 
Judici, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’uni-
versitats de Catalunya
352-01796/12
Sol·licitud 38

Proposta d’audiència en comissió de Berezi Elorrieta Sanz, representant d’Associats 
Reclamants de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01797/12
Sol·licitud 38

Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Valls, representant de Jovent Re-
publicà, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’uni-
versitats de Catalunya
352-01798/12
Sol·licitud 38

Proposta d’audiència en comissió de Pau González Oliver, representant de Docto-
rands en Lluita, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-01799/12
Sol·licitud 38

Proposta d’audiència en comissió de Guillermo Chirino Gálvez, representant del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01800/12
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Estudiants 
Progressistes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-01801/12
Sol·licitud 39
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Jovent Republicà amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01802/12
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de La Pública a Judici amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Ca-
talunya
352-01803/12
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-01804/12
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Fem-la Pública amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01805/12
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en ponència de Vera Sacristán, directora de l’Observatori del 
Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01806/12
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Mir Garcia, doctor en Humanitats i 
professor de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
352-01807/12
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Col·lectiu de Doctorands 
en Lluita amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’uni-
versitats de Catalunya
352-01808/12
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Associats Reclamants de 
la Universitat de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01809/12
Sol·licitud 41

Sol·licitud de compareixença de Maria Teixidor Jufresa, presidenta del consell d’ad-
ministració de Circuits de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre les línies d’actuació de l’entitat
356-00842/12
Sol·licitud 41

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Santamaría, director general de Circuits 
de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
les línies d’actuació de l’entitat
356-00843/12
Sol·licitud 41

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Economia davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement perquè informi sobre el contingut de la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
356-00868/12
Sol·licitud 41

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el conseller d’Em-
presa i Coneixement sobre les actuacions del seu departament
355-00200/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 42
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Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les 
actuacions del seu departament
355-00201/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 42

4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Joan Antoni Caballol i Angelats
Presentació 42
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Presidència del Parlament
Atès que el diputat Joan Antoni Caballol i Angelats ha complert els requisits que 

estableix l’article 23.1 del Reglament (credencial: reg. 76976; acatament de la Cons-
titució i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 76973; declaració d’activitats i 
béns: reg. 76974 i 76975), es constata i es manifesta que ha accedit al ple exercici de 
la condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
399-00002/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 76977 / Coneixement: Presidència del Parlament, 18.09.2020

A la Mesa del Parlament
Joan Antoni Caballol i Angelats, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Re-

glament del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2020
El diputat, Joan Antoni Caballol i Angelats; vist i plau, Eva Granados Galiano, 

portaveu, GP PSC-Units
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 131/XII, sobre l’increment de la 
desocupació i la desacceleració de l’activitat econòmica
390-00131/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 76273 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Moció 131/XII del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment de la desocupació i la desacceleració de l’activitat econòmica.

Primerament, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya realitza anualment una 
anàlisi de les prioritats formatives en l’àmbit de la formació professional per a l’ocu-
pació que es trasllada a la convocatòria de subvencions de la formació. Aquest exer-
cici analitza les ocupacions que generen més contractació, entre d’altres criteris, als 
efectes d’alinear l’oferta formativa a la demanda dels sectors i dels territoris. Aquest 
exercici és compartit amb les organitzacions empresarials, sindicals i municipalistes 
que integren el Consell de Direcció de SOC.

Tanmateix, el Consell Català de Formació Professional, en col·laboració amb els 
Departaments competents en matèria de formació professional i els agents socials i 
empresarials, han constituït un grup de treball per a la definició d’un model de de-
tecció de necessitats de formació a partir del qual confeccionar l’Informe de pros-
pecció de necessitats de formació i qualificació que estableix la Llei 10/2015, del 19 
de juny, de formació i qualificació professionals.

A més, s’està treballant per a l’organització d’un pla de formació tant per als 
docents en formació professional del SOC com per al professorat del Departament 
d’Educació en relació amb les metodologies i els recursos didàctics que permetin 
l’actualització pedagògica de les persones docents.

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya va aprovar el 31 de juliol de 2019 el 
tràmit per a la concessió de gestió i explotació del Centre de Formació Professional 
d’Automoció (CFPA) de Martorell, que ha d’adjudicar el Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya (SOC), com a titular del centre, tot complint l’Acord de Govern promo-
gut pels Departaments de Presidència, Educació, Treball, Afers Socials i Famílies 
i Empresa i Coneixement, i en concertació amb els agents econòmics i socials més 
representatius de Catalunya.

La crisi del sector de l’automoció s’ha aguditzat a partir de l’aturada producti-
va del nostre país. Aquest sector, que representa el 18% del PIB català, necessitarà 
més que mai el recolzament i l’ajuda de l’Administració per a tornar a reeixir al més 
aviat possible.

El sector de l’automoció és la segona indústria més important de Catalunya, de 
gran pes específic, inversió i creació d’ocupació, a més del seu pes clau per a l’expor-
tació i la balança comercial del nostre país. És un sector altament tecnològic i ha fet 
de la formació un dels pilars del seu posicionament en el món industrial.

A Catalunya, un dels elements claus per a la reactivació del sector ha de ser la 
posada en marxa de la licitació del Centre de Formació Professional d’Automoció 
de Martorell (CFPA) que es portarà a terme a partir d’una nova licitació que ja s’es-
tà treballant, en què estan participant els departaments implicats, un cop escoltat 
el propi sector; i que ha de garantir l’activitat d’un centre integrat amb un operador 
integral de la formació, on es realitzaran activitats formatives de tots els subsiste-
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mes de formació professionalitzadores d’alt contingut tecnològic i altres formacions 
superiors especialitzades de grau superior. Cal que la formació que es realitzi al 
CFPA s’adapti constantment al nou escenari productiu al qual s’enfronta l’automo-
ció i a les seves necessitats reals del sector de l’automoció.

El contracte de gestió, via licitació, es feia per garantir el funcionament del 
CFPA com a espai de formació integral del sector de l’automoció, incloent-hi for-
mació professional inicial, formació professional per l’ocupació i formació profes-
sional a demanda de les empreses.

L’objectiu final era consolidar la competitivitat del sector de l’automoció i de les 
empreses, millorant la seva productivitat i ajudant a la creació de llocs de treball i 
a la qualificació i requalificació contínua de les persones, alhora que desencallar un 
projecte molt important pel nostre país que s’havia vist afectat per diverses contro-
vèrsies jurídiques i mancat del consens suficient per ser impulsat.

L’acord de gestió integrada de la FP professional al CFPA permet encaixar aquest 
centre en els mecanismes de governança, gestió, definició, planificació i programa-
ció de les polítiques d’ocupació que preveu la Llei d’ordenació del sistema d’ocupa-
ció i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Llei de Formació i Qualificació 
professionals de Catalunya.

En aquest sentit, i davant el fet que cap empresa hagi decidit presentar la seva 
proposta en aquest projecte que tant rellevant ha de ser pel nostre país, considerem 
que, tot i ser un tema que interessa gestionar de la forma més diligent possible, tam-
bé és cert que es prou transcendental per no prendre decisions precipitades. Així, 
s’elevarà aquesta qüestió als espais de diàleg i concertació on es va acordar, tant el 
model de gestió, com de futur de l’esmentat centre en el marc del desplegament de 
les lleis de formació professional a Catalunya.

En relació a dissenyar un pla amb l’objectiu d’augmentar la presència de les do-
nes en les carreres tècniques i científiques i en la formació professional, us comuni-
co que la Direcció general de Societat Digital està treballant en el desplegament del 
Pla StemCat, aprovat mitjançant Acord de Govern el passat 17 de setembre de 2019 
que fou elaborat pel grup de treball interdepartamental creat per l’Acord de govern 
GOV/19/2017, de 28 de febrer. Aquesta és una iniciativa que respon a la necessitat 
d’enfrontar-se a la situació actual de desequilibri de la demanda laboral en certs 
sectors relacionats amb la ciència i la tecnologia –claus per al desenvolupament eco-
nòmic del país– i la manca de professionals preparats per satisfer-la, i d’endegar les 
actuacions necessàries per evitar que aquest desequilibri s’incrementi i promoure 
que més joves, especialment noies, s’interessin per estudis d’aquest àmbit. El grup 
de treball interdepartament STEMCat té com a funcions l’elaboració i seguiment 
d’un pla d’impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i mate-
màtiques en els estudiants de Catalunya (STEMcat).

Per això, les actuacions del pla volen incidir especialment a aconseguir una ma-
jor participació de la dona en les professions STEM i, especialment, en l’àmbit tec-
nològic.

El pla s’estructura en els quatre eixos següents:
– Eix 1. Potenciar la formació dels professors en els àmbits científics, tecnològics 

i matemàtics; 
– Eix 2. Potenciar les competències científiques, tecnològiques i matemàtiques 

entre els estudiants de l’educació obligatòria i desenvolupar procediments per fer-ne 
l’avaluació; 

– Eix 3. Encoratjar la participació de les empreses del sector a l’escola; entre al-
tres actuacions, programes d’orientació professional.

– Eix 4. Promoure la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques a la 
societat, fent èmfasi especial en les activitats adreçades a la comunitat educativa.
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Una altra política del departament de Polítiques Digitals i Administració Pública 
que reconeix i promou l’accés de les dones a l’àmbit tecnològic és el Pla Dona TIC 
que incideix en les següents línies de treball:

a) Fer les TIC atractives pel talent femení del futur.
b) Visibilitzar la dona tecnològica i els continguts creats per dones.
c) Formar i capacitar digitalment a tothom.
d) Promoure una participació plena i efectiva de les dones TIC en la presa de de-

cisions i l’emprenedoria.
Aquestes quatre línies de treball se sostenen sobre tres pilars que són:
a) Els mitjans de comunicació on i offline.
b) L’Observatori d’accions i dades existents.
c) Les diferents xarxes ja existents.
Dins el Pla Dona TIC cal destacar els Premis Dona TIC, amb un doble objectiu: 

reconèixer el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i 
acadèmic de les noves tecnologies, i oferir referents a les nenes i adolescents que 
dubten si dedicar-se o no a les disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i 
matemàtiques) en el futur.

Les categories d’estudiants universitàries i de formació professional dels àmbits 
TIC difonen el treball de les estudiants, i reconeixen i incrementen la presència de 
les joves al sector tecnològic.

El pla STEMCAT i el pla DonaTIC posen de manifest doncs que és prioritari 
apoderar les dones en l’àmbit tecnològic.

A més, tant el Pacte Nacional per a la Indústria, com el Pla estratègic integral 
de suport a la indústria de la mobilitat i de l’automoció 2020-2025, aprovats pel Go-
vern, contemplen mesures per augmentar la presència de les dones en la formació 
dels sectors industrials, entre ells el de l’automoció i relacionats.

Des del Departament d’Educació es treballa per augmentar la presència de les 
dones en les carreres tècniques i científiques i en la formació professional a través 
de dues actuacions:

La primera, la convocatòria de l’acció positiva de gènere. Des de la publicació 
de l’Ordre EDU/185/2019, de 9 d’octubre, per la qual s’estableixen accions positives 
específiques per promoure la presència d’alumnat en determinades especialitats en 
centres dependents del Departament d’Educació, s’obre convocatòria d’una acció de 
gènere i es modifica l’Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny, per la qual es creen diver-
sos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits 
en els centres dependents del Departament d’Ensenyament, s’ha obert la convoca-
tòria d’acció de gènere encaminada a la promoció de la matrícula de dones a deter-
minats cicles formatius de formació professional de grau superior de determinades 
famílies professionals del sector industrial. Aquest acció positiva s’adreça a dues 
promocions d’alumnes: la promoció comprèn la dels cursos 2019-2020 i 2020-2021 
i la dels cursos 2020-2021 i 2021-2022, ampliables un curs més si es cursa una dis-
tribució conjunta de dos cicles formatius en tres cursos.

La segona, el Projecte STEMcat. L’Acord GOV/125/2019, de 17 de setembre, 
pel qual s’aprovava el Pla STEMcat, d’impuls de les vocacions científiques, tecno-
lògiques, en enginyeria i matemàtiques (DOGC núm. 7963, de 19.9.2019) ha impli-
cat el desplegament del seu pla d’acció. En concret en l’establiment del programa 
d’innovació pedagògica STEAMcat. Aquest consisteix en l’acompanyament dels 
centres mitjançant l’assessorament, la creació de la Comunitat STEAMcat, les for-
macions i els recursos. Aprofitant el lideratge distribuït del centre, les metodologi-
es, perspectives i tecnologies adients a l’aula i el treball transversal del professorat, 
es fomenta el pensament crític de l’alumnat, es millora la percepció social de la 
ciència, per provocar un increment de la selecció d’estudis postobligatoris STEM 
per un canvi positiu de l’autopercepció dels alumnes en vers aquestes disciplines. 
Les formacions dutes a terme durant el curs 2019-2020 es poden consultar a l’en-
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llaç: http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/actualitzacio_
cientifica_didactica/formacio-steamcat/steamcat

Endemés, durant curs 2019-2020, des del Departament d’Educació es va pro-
moure la matriculació de dones en els cicles de formació professional vinculats al 
sector industrial, a través de la bonificació de la matrícula. Concretament, la mesura 
s’ha aplicat en els cicles de grau superior, i les dones que s’hi van matricular i que 
s’hi matricularan d’ara en endavant, tenen una bonificació en el moment del paga-
ment del 50% de l’import del preu públic.

L’ordre que desplega les accions positives específiques per a promoure la presèn-
cia d’alumnat en determinades especialitats, es va publicar en el DOGC. Concreta-
ment, es va publicar la convocatòria dels que crea els preus públics per a l’alumnat 
femení dels següents cicles de grau superior: 

Cicles formatius de grau superior Famílies professionals

Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
Automatització i Robòtica Industrial
Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
Manteniment Electrònic
Electromedicina Clínica

Electricitat i electrònica

Eficiència Energètica i Energia Solar i Tèrmica
Energies Renovables
Gestió de l’Aigua

Energia i aigua

Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
Disseny en Fabricació Mecànica
Programació de la Producció en l’Emmotllament de 
Metalls i Polímers
Construccions Metàl·liques

Fabricació mecànica

Mecatrònica Industrial
Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions 
Tèrmiques i de Fluids
Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

Instal·lació i manteniment

Es tracta de la primera vegada que des del Departament d’Educació s’han posat 
en marxa accions positives específiques per a promoure la presència d’alumnat en 
determinades especialitats.

Amb la bonificació que permet la convocatòria, es vol donar resposta conjunta a 
tres factors: revertir la poca demanda de matriculació en alguns cicles; donar sortida 
a les necessitats de qualificació no cobertes del sector industrial; i estimular l’interès 
de les dones per l’FP industrial.

Així també, pel que fa a la Formació Professional per a l’Ocupació el SOC està 
portant a terme un projecte pilot de qualificació en tecnologia mòbils a través del 
Centre d’Innovació i Formació per a l’Ocupació de l’Hospitalet del Llobregat. Aquest 
projecte, anomenat Programa de Qualificació en Tecnologies Mòbils (PQTM) pre-
tén impulsar la participació de les dones en la formació en tecnologia mòbil.

El Pla d’estudis i avaluacions del SOC s’aprova anualment pel Consell de Direc-
ció del SOC a proposta de la direcció. Enguany, s’estudiarà la possibilitat d’incloure 
un estudi comparat amb d’altres països per analitzar l’adaptabilitat a Catalunya dels 
programes que hagin demostrat tenir un èxit en la recol·locació de les persones de-
socupades en la planificació.

Sobre el punt referent a les línies de préstec, l’ICF ja disposa de productes espe-
cífics per atendre necessitats de finançament del petit comerç:

Per una banda hi ha la línia ICF-AVALIS, per la qual s’atorguen préstecs, amb 
garantia d’Avalis de Catalunya a pimes catalanes i autònoms que realitzin inversions 
o per a necessitats de circulant, a partir de 25.000 euros.

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/actualitzacio_cientifica_didactica/formacio-steamcat/steamcat
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/actualitzacio_cientifica_didactica/formacio-steamcat/steamcat
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En el cas d’establiments mitjans, a partir de cinc treballadors, també poden sol-
licitar el producte ICF‐Eurocrèdit, amb el suport de fons FEDER, de la Unió Euro-
pea, a partir de 100.000 euros.

Ambdues línies disposen de recursos suficients i estan totalment actives. En tot 
cas, l’ICF revisa i actualitza els seus productes de forma regular, per adaptar‐se a 
les necessitat del col·lectiu i oferir les millors condicions possibles en cada moment, 
buscant sinergies amb altres operadors.

Des del Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant el Consorci de Co-
merç, Artesania i Moda (CCAM) i conjuntament amb l’Institut Català de Finances 
(ICF) ja fa anys que s’han creat línies de suport al finançament de les empreses de 
Comerç i Serveis. Actualment, s’està tramitant l’obertura d’una línia de crèdits per 
al Comerç per cobrir tant despeses d’inversió com de circulant, entre les quals es po-
den trobar les de modernització i digitalització del petit comerç. Entre els possibles 
beneficiaris, estant inclosos els autònoms, les microempreses i les PIMES.

El Govern està donant suport als sectors intensius en tecnologia i facilitant la 
transició d’aquelles empreses pertanyents a sectors més madurs cap a productes de 
més valor. Això es fa a través de diverses mesures recollides en el Pacte Nacional 
per la Indústria, que s’està executant des de l’any 2017 i que inclouen el reforçament 
de l’ecosistema de suport a la innovació, programes de suport a l’R+D i la innovació 
empresarial, l’impuls de la transferència tecnològica i mecanismes per facilitar la 
digitalització de les empreses i especialment de les pimes.

Les actuacions que la Generalitat de Catalunya està desenvolupant en l’àmbit de 
la transició energètica contribueixen al compliment dels diferents objectius vinculats 
a l’energia que inclou el Pacte Nacional per a la Indústria, promovent les transforma-
cions necessàries per adaptar la indústria a les noves necessitats climàtiques (gene-
ració elèctrica d’origen renovable i econòmicament competitiva, contribució per a la 
millora del funcionament dels mercats energètics, mesures per millorar l’eficiència 
del sistema energètic, impuls del procés de transició energètica, etc.).

D’una banda, per assolir la transició energètica en el sector industrial, l’ICAEN 
promou les inversions associades a la millora de l’eficiència energètica en els proces-
sos productius com, per exemple, amb el programa de cupons per a la gestió energè-
tica i el pla de renovació d’equips industrials, iniciats l’any 2019.

El programa de cupons posa a l’abast de la petita i mitjana empresa l’experièn-
cia d’un expert energètic per a diagnosi i priorització de les millores energètiques a 
desenvolupar. El programa de renovació d’equips industrials és una finestra d’opor-
tunitat acordada amb fabricants i distribuïdors per tal de poder renovar equips bà-
sics de la indústria consumidors d’energia per d’altres més eficients en condicions 
econòmiques avantatjoses.

A banda, però en aquesta mateixa línia de millora de l’eficiència energètica del 
sector industrial, el passat mes de desembre es va habilitar un programa d’incentius 
econòmics a les inversions en eficiència energètica a la indústria, amb un pressupost 
de 48 M€.

Addicionalment, s’ha posat en marxa la convocatòria Innova Energy Tech per 
tal de facilitar el desenvolupament d’equips i serveis innovadors per accelerar la 
transició energètica. Amb un pressupost de 8,3 M€, l’ICAEN, conjuntament amb 
AVANCSA, valoraran els projectes sol·licitats i, en forma d’un préstec participatiu 
temporal, donaran suport a les candidatures seleccionades.

Finalment, a nivell d’estratègia i tenint present l’objectiu d’assolir una neutralitat 
carbònica del sector energètic català l’any 2050, es requereix definir i desenvolupar 
una estratègia de descarbonització dels diferents sectors industrials presents actual-
ment a Catalunya, fent especial èmfasi en les estratègies d’electrificació dels proces-
sos tèrmics basats en combustibles fòssils d’aquests sectors industrials.
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En aquest sentit, durant l’any 2020, l’ICAEN desenvoluparà, conjuntament amb 
els sectors industrials implicats, aquests plans de descarbonització de la indústria, 
iniciant aquesta anàlisi pel sector químic.

Cal considerar també que, tal i com mostra la pròpia Comissió Europea, a par-
tir de la seva proposta de «Green Deal», que la recuperació de l’activitat econòmica 
del sector industrial després de la pandèmia del COVID 19 ha d’anar encaminada 
de forma obligatòria a polítiques de sostenibilitat i d’aplicació de criteris d’econo-
mia circular, on la transició energètica eficient i renovable juga un paper principal.

Cal tenir en compte que el passat 19 de novembre de 2019 el Govern va aprovar 
la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de la transició energètica de Cata-
lunya i de transformació de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) en l’Agència Cata-
lana d’Energia.

Les finalitats d’aquesta llei són:
– Fixar els principis legislatius de la política energètica catalana necessària per 

dur a terme la transició energètica de Catalunya, desenvolupant les bases aprovades 
en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya (PNTEC).

– Transformar l’actual Institut Català d’Energia en l’Agència Catalana d’Energia, 
amb la finalitat que aquest organisme públic esdevingui el veritable instrument im-
pulsor de la transició energètica de Catalunya.

– Donar compliment a bona part dels compromisos establerts pel Govern a 
l’Acord del Govern d’emergència climàtica, en matèria energètica.

Aquesta llei tindrà com a objectiu la transició energètica cap a un sistema neutre 
en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle l’any 2050, així com assolir que la 
meitat del consum elèctric provingui de fonts energètiques renovables l’any 2030.

Per assolir aquest objectiu per l’any 2050 caldria disposar de l’ordre de gairebé 
37 GW d’energia solar fotovoltaica (27 GW a terra i 10 GW en teulades) i gairebé 
12 GW d’energia eòlica terrestre. Aquest objectiu és una oportunitat única de desen-
volupament econòmic i social, especialment en territoris poc poblats de Catalunya 
però amb molta superfície per a la instal·lació d’energia renovable. També cal afegir 
la creació d’activitat econòmica associada a l’eficiència energètica, la millora de la 
gestió de l’energia i els serveis lligats a l’energia, la innovació industrial, la recerca 
en noves tecnologies, etc.

Una vegada van ser definits, per part del Departament d’Empresa i Coneixement, 
els principals eixos i les estratègies que ha de desenvolupar aquesta llei, es va obrir 
un període de consulta prèvia, tant amb els principals agents del sector com amb la 
ciutadania, per tal de recollir propostes de continguts que hauria de recollir el pri-
mer esborrany d’aquest avantprojecte de llei.

Addicionalment, l’ICAEN ha mantingut durant els mesos de febrer i març un 
conjunt de reunions sectorials amb l’objectiu de recollir les aportacions dels actors 
més rellevants del sector energètic català.

Actualment, l’ICAEN està avaluant el contingut d’aquestes propostes i elaborant 
un primer esborrany d’avantprojecte de llei, que serà sotmès a informació pública.

Posteriorment, una vegada elaborada la versió final, aquest avantprojecte de llei 
seguirà el tràmit per ser aprovat pel Govern i, posteriorment, pel Parlament de Ca-
talunya.

Barcelona, 3 d’agost de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Moció 145/XII, sobre el salari mínim 
català de referència
390-00145/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 76274 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Moció 145/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre els salari mínim català de referència.

El Govern seguirà avançant en el Salari Mínim de Referència català (SMR) amb 
l’anàlisi de diversos aspectes que cal tenir en consideració abans d’aplicar una polí-
tica pública d’aquesta magnitud, d’acord amb la disposició addicional 26 de la Llei 
4/2020,de 29 d’abril, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. En 
concret, el Govern estudiarà al llarg d’aquest any quin impacte tindria la introduc-
ció de l’SMR a la Generalitat i al conjunt d’administracions locals, com introduir el 
SMR en la política retributiva, de contractació i concertació pública de la Generali-
tat, i el possible impacte sobre l’economia catalana.

L’1 d’agost de 2019, el Govern de la Generalitat va acordar impulsar un treball 
d’estimació del salari mínim de referència (SMR) català i la seva incidència potencial.

Fruit d’aquest mandat, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hi-
senda i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies van elaborar conjunta-
ment l’informe El salari mínim de referència català: estimació i incidència potencial 
(http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/salari-mi-
nim/salari-minim-referencia-catala.pdf).

Atès que es va considerar que l’espai més oportú era el Consell de Relacions 
Laborals, com a òrgan de diàleg i concertació social i participació institucional on 
s’integren els agents socials i econòmics de Catalunya, l’esmentat Informe es va 
presentar en el marc del Ple del Consell celebrat el passat 12 de desembre de 2019.

La presentació va comptar amb la presència del Vicepresident del Govern i Con-
seller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès; el Conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies, Chakir el Homrani, i la Secretària d’Economia, Natàlia Mas. Durant l’ac-
te, es van recollir les reflexions i consideracions de totes les organitzacions presents.

El pla de treball 2020 del Consell de Relacions Laborals inclou continuar avan-
çant en aquesta qüestió i amb aquesta finalitat s’analitzaran els resultats de l’Infor-
me sobre salaris a la negociació col·lectiva catalana que no superen el llindar mínim 
dels 14.000€ anuals.

D’altra banda, fins que una llei no aprovi aquest salari mínim de referència ca-
talà no es pot impulsar la introducció de clàusules en les licitacions de contractes 
públics perquè les empreses el tinguin en compte a l’hora d’establir els salaris de 
llurs treballadors.

Finalment, des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, hem sol·li-
citat mitjançant carta al Govern de l’Estat que el salari mínim interprofessional que 
estableixi anualment per al conjunt de l’Estat sigui diferenciat i d’un import mínim 
del 60% del salari mitjà de cada comunitat autònoma, d’acord amb les recomana-
cions de la Resolució 2008/2034 del Parlament Europeu i amb la Resolució 17/XI  
del Parlament de Catalunya, aprovada en el marc del ple sobre la situació d’emergèn-
cia social. Adjunt trobaran la carta.

Barcelona, 3 d’agost de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/salari-minim/salari-minim-referencia-catala.pdf
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/salari-minim/salari-minim-referencia-catala.pdf
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Control del compliment de la Moció 151/XII, sobre la situació dels 
joves
390-00151/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 76275 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Moció 151/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre la situació dels joves.

La definició d’un marc normatiu que ampliï la tipologia de tinences d’habitatge 
va tenir un salt important amb l’aprovació de la Llei 19/2015, del 29 de juliol, d’in-
corporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, que pretén, mitjançant la introducció d’aquestes modalitats 
de domini, aportar solucions al problema de l’accés a la propietat de l’habitatge, tot 
flexibilitzant les vies d’adquisició, oferint fórmules que permetin abaratir o minorar 
els costos econòmics. Per la seva naturalesa poden ser de gran utilitat a les persones 
joves, ja que els permet assumir càrregues econòmiques vinculades a la tinença de 
l’habitatge que siguin graduals i s’adaptin a les possibilitats de cada cas.

També l’any 2015 es produeix una millora en un altre àmbit important per am-
pliar les tinences alternatives d’habitatge que permeten reduir el risc d’especulació 
immobiliària, amb l’aprovació de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, 
que actualitza la norma de l’any 2002 i n’enforteix la seguretat jurídica, facilitant la 
tasca, en què destaca la promoció, de les cooperatives d’habitatge com a eines per a 
facilitar l’accés a l’habitatge, especialment als sectors de població més jove.

Així mateix, les actuacions conjuntes entre la Generalitat i les administracions 
locals per afavorir tinences alternatives d’habitatge passen per la intensificació de 
la col·laboració en els nous escenaris que obre el Decret llei 17/2019, de 23 de de-
sembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, que reforça mesures 
per a l’ampliació del parc públic de lloguer social, una via d’accés a l’habitatge que 
s’ha d’obrir a col·lectius com els dels joves, superant l’estricte àmbit de l’atenció als 
casos d’emergències.

A més, el Decret Llei 17/2019 esmentat, suposa un pas endavant molt significa-
tiu en l’impuls de l’habitatge dotacional de lloguer assequible, una part del qual es 
podrà destinar a població jove.

En quant als ajuts als pagaments de lloguer, s’estima, amb caràcter general, que 
els percentatges de població juvenil beneficiària dels diversos ajuts als pagament del 
lloguer que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) té actius és del 20% a les 
prestacions al pagament del lloguer, als ajuts urgents i als ajuts als residents del parc 
públic de l’AHC, mentre que s’estimen en un 10% de la quantitat destinada a la Xar-
xa d’Habitatges d’Inclusió Social (XHIS).

Així mateix, s’informa que l’AHC ha indicat als promotors del Pla d’Actuació de 
Polítiques de Joventut, que l’any 2018 es van destinar a població jove 24.299.432,00€ 
dels ajuts al pagament del lloguer, 1.533.208,00€ dels ajuts als residents del parc de 
l’AHC, mentre que van ser 788.494,00€ dels ajuts urgents i 380.940,00€ dels ajuts 
a la XHIS. Resta pendent d’elaboració l’explotació estadística corresponent a l’exer-
cici passat.

En relació a l’activitat inspectora, en primer lloc, s’ha de dir respecte del control 
i investigació dels anomenats «falsos autònoms», que la detecció d’aquestes irregu-
laritats entra dins de l’àmbit d’actuació de la comprovació d’incompliments en ma-
tèria de Seguretat Social i es tracta d’una matèria atribuïda a la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social de l’Administració General de l’Estat.
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Així va quedar establert en el Reial decret 206/2010, de 26 de febrer, sobre tras-
pàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública 
inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat. L’Annex I determina, sense per-
judici de la necessària coordinació i col·laboració amb l’Administració de l’Estat, el 
traspàs a la Generalitat de les matèries relatives a relacions laborals, ocupació, tre-
ball d’estrangers i seguretat i salut laboral, i es manté a competència de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social de l’Administració General de l’Estat en matèria de 
Seguretat Social.

En aquest sentit, la Inspecció de Treball de Catalunya ha actuat en el sector de 
les plataformes digitals, sempre dins l’àmbit competencial que li és propi, arran de 
les denúncies presentades i en el context de les planificacions anuals que es realitzen 
en matèries concretes. Es poden citar a títol orientatiu les actuacions en les societats 
Vector Ronda Teleport S.L, Moove Cars Sustainable Transport, S.L., JT HIRING 
ETT, S.L.

En conclusió, la prestació de serveis que es duu a terme en algunes de les em-
preses del sector de las plataformes digitals ha donat lloc a diferents actuacions per 
part de la Inspecció de Treball de Catalunya i la Inspecció de Treball Estatal, tenint 
en compte les dificultats per determinar si ens trobem davant d’un treball per comp-
te aliè o si, pel contrari, estem davant d’una prestació que compleix els requisits del 
treball per compte propi.

En molts casos, ha estat la pròpia Inspecció de Treball i Seguretat Social la que 
arran de les seves actuacions inspectores i de l’aixecament d’actes de liquidació de 
quotes a la Seguretat Social, ha propiciat la tramesa de l’assumpte a l’ordre jurisdic-
cional social, competent per determinar la naturalesa laboral (o per compte aliè) de 
la prestació.

En aquest context, això comporta que l’objecte de les denúncies que es presenten 
en aquest àmbit estan sovint sota l’anàlisi previ dels òrgans judicials de tot l’Estat, 
de manera que la Inspecció de Treball no pot portar a terme actuacions que tinguin 
per objecte determinar el compliment de la normativa laboral o de prevenció de ris-
cos laboral, fins que recaigui resolució judicial amb caràcter ferm i que estableixi 
que la prestació de serveis en l’àmbit de les empreses del sector de les plataformes 
respon a les característiques del treball per compte aliè.

Aquesta impossibilitat d’actuar en els assumptes de què està coneixent la juris-
dicció ve imposada en la pròpia Llei de la Inspecció de treball, ja que en aplicació 
de l’article 20.5 de la Llei 23/2015 la denúncia no es pot tramitar fins que finalitza 
el procediment judicial.

Per un altre costat, el Govern treballa en l’impuls de diverses mesures per fomen-
tar el retorn dels i les joves emigrats per raons laborals. Tanmateix, amb la voluntat 
d’atendre les necessitats de la població juvenil en el seu conjunt i de defugir possi-
bles greuges comparatius, es prioritza l’impuls de mesures de caràcter universal i 
s’eviten les mesures adreçades exclusivament a col·lectius específics (en aquest cas, 
joves qualificats residents a l’estranger amb voluntat de retornar).

La major part d’aquestes polítiques es dissenyen i impulsen des dels departa-
ments competents en matèria d’ocupació i de recerca, amb l’objectiu de fer més 
atractiu el mercat laboral català i de generar més i millors oportunitats en el siste-
ma de recerca i investigació del país. En aquest sentit, algunes de les mesures que 
s’estan impulsant són el reforç dels programes de pràctiques laborals en l’àmbit in-
ternacional (així com altres programes que promouen les experiències de mobilitat 
internacional amb trajectòries d’anada i tornada) o el reforç dels programes postdoc-
torals finançats per la Generalitat (que contribueixen a captar i retenir talent en el 
sistema de recerca i investigació català). A més, des del portal corporatiu MonCat 
(gestionat pel SOC), es fa difusió d’un ampli ventall d’informacions i recursos rela-
cionats amb els processos de retorn (ofertes de feina a Catalunya, tràmits pel retorn, 
ajuts disponibles, etc.).
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La crisi sanitària produïda pel Covid-19 ens ha obligat a prioritzar les polítiques 
a impulsar des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, establint, en 
primer terme, unes mesures urgents en el marc del «Pla de xoc de suport a les per-
sones i per a la reactivació econòmica durant i després de la crisi sanitària de la 
Covid-19» i, en segon terme, mantenint una programació des del SOC que ofereixi 
polítiques actives en aquells àmbits prioritaris i que responen a les necessitats ac-
tuals de les persones que puguin perdre la seva feina i afavorint la contractació de 
les persones que es trobin en atur.

En segon lloc informar que a la darrera Conferència Sectorial, Catalunya ha patit 
una retallada de més de 215 milions d’euros en fons destinats a polítiques d’ocupa-
ció. Aquest fet ens ha obligat a refer la planificació de programes i actuacions, no 
només del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya sinó de totes les unitats directives 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que impulsen polítiques d’ocu-
pació, per adaptar-la a les noves necessitats socials, a la capacitat real d’execució i a 
la disponibilitat pressupostària.

En tot cas, cal indicar que aquest pla de retorn s’està dissenyant al llarg del 2020 
i s’implementarà durant el 2021, d’acord amb els condicionants abans descrits.

Cal tenir en compte que una de les mesures de foment del retorn que s’estudia 
és la possibilitat de crear una línia de subvenció per sufragar els costos dels viatges 
dels i les joves residents a l’estranger que es desplacen a Catalunya per fer una en-
trevista de feina presencial. Aquesta proposta s’inspira en un programa de la Xarxa 
Eures, que inclou ajudes econòmiques a treballadors desocupats perquè puguin fer 
entrevistes de feina en altres països de l’Espai Econòmic Europeu.

Pel que fa al marc català de qualitat de les pràctiques, la Secretaria d’Infància, 
Adolescència i Joventut i la Direcció General de Joventut s’han compromès a con-
vocar, tan aviat com sigui possible, un grup de treball que el tingui per objecte, que 
reculli les recomanacions del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i que 
tingui com a model base el document que va adoptar el Fòrum Europeu de la Joven-
tut sobre aquest tema.

Atesa la necessitat de lluitar contra la desocupació juvenil i la precarietat laboral 
i atès que l’establiment d’un marc català de qualitat de les pràctiques és una deman-
da recurrent del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), es considera 
convenient impulsar aquest espai de treball. El seu objectiu ha de ser analitzar de-
talladament el marc actual i, si escau, plantejar modificacions i mesures concretes 
alineades amb les recomanacions del CNJC i amb el posicionament del Fòrum Eu-
ropeu de la Joventut. Aquest espai de treball s’ha de centrar a analitzar les pràcti-
ques sense relació laboral, que són les que duen associada una major precarietat i 
que, tal com es recull a l’exposició de motius, queden fora de l’àmbit competencial 
del Grup de Treball de Joves i Treball, depenent del Consell de Relacions Laborals.

Per la seva banda, el Consell de Relacions Laborals (en endavant Consell), és un 
òrgan col·legiat que constitueix un espai estable de diàleg i concertació social i l’òr-
gan de participació institucional en matèria de relacions laborals a Catalunya. Està 
integrat per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Ca-
talunya i l’Administració de la Generalitat. Concretament i des del Grup de Treball 
Joves i Treball del Consell i d’acord amb el seu pla de treball 2020, s’està treballant 
en l’elaboració de mesures en favor de la qualitat de l’ocupació juvenil.

Específicament, s’estan ultimant unes Recomanacions a la negociació col·lectiva 
per a la qualitat de l’ocupació juvenil i un document de sensibilització sobre drets i 
deures en l’àmbit laboral de les persones joves. Però també i des de la Comissió de 
Seguiment de la Contractació Laboral, òrgan del Consell que impulsa l’anàlisi de 
la dinàmica de l’ocupació i fomenta el debat sobre aspectes estratègics del mercat 
de treball a Catalunya, es va elaborar un Informe sobre models i iniciatives d’apre-
nentatge i pràctiques en la formació professional a Catalunya i unes Recomanacions 
específiques sobre aquesta matèria.
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En definitiva, aquestes accions i recomanacions que s’estan impulsant des dels 
diferents espais de diàleg del Consell contribueixen en l’assoliment dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible, 4-Educació i Benestar i 8-Treball digne i Creixe-
ment Econòmic, alhora que fomentem la qualitat de les pràctiques de les persones 
joves a Catalunya.

Endemés, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va presentar davant la 
Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica la creació del grup de treball de 
pràctiques curriculars en l’àmbit universitari. La seva constitució es farà tan aviat 
com sigui possible dins del calendari de reunions del CIC, marcat en aquests mo-
ments per l’adaptació a les noves necessitats.

Respecte a les pràctiques remunerades per las ensenyaments de grau superior, 
cal tenir en compte que una de les dificultats, però no l’única, per implementar de 
manera més àmplia la Formació Professional en modalitat dual és el tema associat a 
les retribucions dels aprenents. Per tant, sembla raonable concloure que, hores d’ara, 
quan encetem impulsar remunerar les pràctiques obligatòries i no laborals, ens els 
estudis de Formació Professional inicial, cal partir de les premisses següents:

– Realitzar les pràctiques en empreses, anomenades Formació en Centres de Tre-
ball (FCT), forma part del currículum obligatori per tal d’estar en disposició d’obte-
nir el títol d’FP inicial, corresponent als estudis realitzats.

– Les pràctiques tenen caràcter formatiu i, per tant, no laboral.
– Tots els estudiants de formació professional inicial han de cursar de forma 

obligatòria el mòdul professional de FCT.
– En la formació professional inicial hi ha cicles formatius de grau mitjà i grau 

superior i podem assimilar que per la remuneració de les pràctiques en empreses, 
que la formació professional bàsica i els programes de formació i inserció, haurien 
de tenir una consideració semblant a la que proposa la Moció 151/XII del Parlament 
de Catalunya per als ensenyaments de grau superior.

Fetes aquestes consideracions prèvies, la realització de les pràctiques a l’empresa 
per als estudiants de formació professional suposa realment una despesa dels estudis 
que recau sobre les famílies o bé els propis estudiants, tant sigui perquè en alguns 
casos cal assumir despeses de transport i manutenció; o bé sigui perquè estudiar i 
realitzar les pràctiques alhora, tot i estar en edat laboral, no permet treballar i, per 
tant, tenir ingressos i poder atendre les necessàries despeses pròpies.

Aquestes despeses afecten a tots els alumnes de FP, com s’ha indicat anterior-
ment, i no distingeix entre els estudis de grau superior o d’altres estudis professio-
nalitzadors que són d’oferta del Departament d’Educació.

Pel fet que aquestes estades a l’empresa són de pràctiques no laborals, resulta 
lògic que no s’han de relacionar amb una remuneració en base al treball productiu 
realitzat, ja que no és aquest l’objectiu de les pràctiques.

Així doncs, es podria establir la possibilitat de becar als estudiants de formació 
professional per la realització de les pràctiques en empresa, en funció de les carac-
terístiques de cada cas.

Sobre la implantació de la targeta T-cultura, amb una bonificació de 100 € per 
als joves que compleixin divuit anys, perquè puguin consumir cultura en tots els 
seus àmbits, cal tenir present que hi ha el carnet de biblioteques i el TR3SC que 
suposen descomptes a moltes activitats culturals i des de la Direcció General de 
Creació s’està treballant per tal d’ampliar el carnet de biblioteques i transformar-lo 
en un carnet universal cultural i de major abast per a tot Catalunya. Igualment, els 
Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya tenen oberts els seus espais amb pro-
gramacions completament gratuïtes.

En un altre ordre de qüestions, el desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, 
de formació i qualificació professionals, cal dir que des del passat mes de desembre 
del 2018 s’està duent a terme el procés de concertació per implementar-la. En aquest 
procés participen representants dels departaments de la Generalitat de Catalunya 
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implicats, els sindicats i les patronals més representatives de Catalunya, les entitats 
municipalistes i el Consell General de Cambres de Catalunya. Aquest procés va 
comportar que el 31 de juliol de 2019 la Comissió Rectora del Sistema de Formació 
i Qualificació Professionals aprovés el Document de bases de l’Estratègia Catalana 
de Formació i Qualificació Professionals (2020-2030).

Actualment, ens trobem en la segona fase del procés de concertació per al des-
plegament de les nou prioritats per a l’impuls del Sistema de Formació i Qualificació 
Professionals per implementar els següents àmbits temàtics fixats a la Llei 10/2015: 
governança de l’agència; centres integrats; informació i orientació; prospecció, pla-
nificació i ordenació; pràctiques: dual i distància; catàleg i acreditacions; i, qualitat 
i avaluació.

En quant a les diferents actuacions que es realitzen des de la Subdirecció Gene-
ral de Drogodependències per a millorar l’atenció dels joves en els centres de salut 
mental i addiccions, cal destacar les següents:

El Programa d’atenció als adolescents amb conductes de consum de substàncies 
del Pla director de salut mental i addiccions es basa en un model assistencial d’in-
tegració dels dispositius ambulatoris d’atenció a les drogodependències (CAS) i els 
Centres de Salut mental infanto juvenil (CSMIJ). En el Sistema Sanitari Català, el 
CSMIJ és la porta d’entrada per als adolescents que presenten algun tipus de tras-
torn mental. Es tracta d’aprofitar el mateix circuit i constituir dins del CSMIJ un 
equip especialitzat per avaluar, diagnosticar i tractar els joves amb trastorns per ús 
de substàncies.

El programa preveu 13,5 hores de psicòleg/a del CAS per cada 100.000 habitants 
que juntament amb els professionals del CSMIJ configuraran una unitat funcional 
per a l’avaluació i el tractament, si cal, dels menors.

A més, la Subdirecció General de Drogodependències implementa, des de l’any 
2013, el programa «A primera línia», una estratègia socioeducativa adreçada a joves 
en situació de vulnerabilitat social i alt risc de conductes associades al consum de 
drogues. A través de diverses formacions específiques en la prevenció del consum 
de drogues, s’ha capacitat als professionals i s’ha creat una xarxa de 180 referents 
a 120 centres de la DGAIA i s’estima que més de 1.800 adolescents i joves s’estan 
beneficiant.

En el marc d’aquest programa, el primer trimestre de l’any 2020, a través de la 
creació d’un grup de treball coordinat per la Subdirecció General de Drogodepen-
dències i amb la participació de professionals de centres d’atenció i seguiment de les 
drogodependències (CAS) s’ha començat a desenvolupar un programa formatiu es-
pecífic adreçat a professionals que atenen joves menors migrats sols per tal dotar-los 
de coneixements i eines per garantir un abordatge preventiu del consum de drogues 
i la detecció precoç de casos que requereixin intervenció especialitzada.

D’altra banda, la formació a professionals que atenen aquesta població així com 
la creació de circuïts de coordinació eficaços entre els centres DGAIA i la Xarxa 
de Salut Mental i Addiccions formen part de les actuacions previstes en el proto-
col d’atenció sanitària als joves menors no acompanyats que està elaborant el De-
partament de Salut, en coordinació amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Família i que té l’objectiu de garantir una valoració integral del seu estat de salut i 
d’establir els circuits de derivació a recursos assistencials generals i específics per al 
diagnòstic i tractament adients.

També s’ha liderat tot un treball de diagnòstic de la situació de les addiccions 
comportamentals a Catalunya, mitjançant diferents grups de treball que han permès 
recollir les experiències dels diferents professionals experts en assistència de les 
Unitats de Joc Patològic, Centres d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències i 
Centres de Salut Mental (Infantojuvenil i Adults).

Aquest diagnòstic ha permès l’elaboració d’un document marc i a la definició 
d’una proposta de cartera de serveis en addiccions comportamentals que reordena i 
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optimitza els recursos existents en salut mental i addiccions, millorant la coordina-
ció entre els recursos i garantint una major cobertura de les addiccions comporta-
mentals a tot el territori, tant en joves com en adults.

Per a l’any 2020 s’ha prioritzat, entre d’altres, un increment pressupostari per do-
tar de més personal als dispositius d’atenció comunitària (CSMIJ, CSMA), incloent 
els programes d’àmbit interdepartamental per l’atenció als infants i joves més vul-
nerables i per al desenvolupament dels Equips Funcionals d’Experts (EFE) d’atenció 
al maltractament i a l’abús sexual infantil.

Pel que es referix a la prevenció i sensibilització del perill que comporta l’addic-
ció al joc, l’àrea d’addiccions comportamentals de la Subdirecció General de Drogo-
dependències té com a una de les seves prioritats la promoció d’accions de prevenció 
i sensibilització adreçades sobretot als grups de major risc, com els joves.

En el marc del Pla sobre Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2023 de 
la Subdirecció General de Drogodependències s’han definint diferents línies d’ac-
ció, de manera coordinada amb el Departament d’Educació, l’Agencia Catalana de 
la Joventut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Una de les principals línies d’acció és la prevenció del joc amb diners i les altres 
addiccions comportamentals dins dels entorns tant d’educació formal com no for-
mal. Per aquest motiu, actualment s’està a punt de presentar-se una Guia preventiva 
sobre entorns digitals dirigida a professionals que treballen amb població adolescent 
i dissenyant un pla formatiu.

Altres programes en l’àmbit educatiu que també s’han desenvolupat i que inclo-
uen la prevenció en addiccions comportamentals són: a educació primària, L’aven-
tura de la vida i Histories de la Yasmina (programa en fase de disseny); i per als 
centres d’educació secundària el Programa Salut i Escola, l’obra de teatre educatiu 
«Enxarxats» i la web amb continguts digitals elpep.info (alumnat d’educació secun-
dària). D’altra banda, a l’àmbit universitari s’adrecen actuacions preventives des de 
la plataforma Efecte Uni i la laclara.info i per població jove (de 12 a 30 anys) s’està 
desenvolupant el programa Let’s Chat.

També s’està implementant el programa educatiu EduCAC (CAC, Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Consorci Sanitari de Terrassa, Bellvitge 
i Sant Joan de deu) on s’incorporaran unitats didàctiques per treballar a les escoles 
(5è, 6è de primària i ESO) sobre el joc d’apostes i l’ús dels videojocs, així com sobre 
hàbits alimentaris saludables i de les pantalles. Es farà un estudi pilot per identificar 
l’eficàcia d’aquest programa.

Per altra banda, durant el confinament s’ha incidit en la prevenció de les addicci-
ons comportamentals elaborant recomanacions específiques per al període de con-
finament:

– Recomanacions per a l’ús de dispositius electrònics durant el confinament a 
l’apartat d’Informació per a la ciutadania del Canal Salut.

– Recomanacions sobre el confinament i ús de videojocs i pantalles per a joves 
d’entre 14 i 16 anys a elpep.info.

– Recomanacions sobre el confinament i joc amb diners per a joves majors de 18 
anys a laclara.info.

Així també, des del programa de Salut de l’Agència Catalana de la Joventut 
(ACJ) s’han impulsat algunes accions puntuals de prevenció i sensibilització relacio-
nades amb l’addicció a les pantalles i al joc on line, en el marc de les actuacions que 
s’impulsen per fomentar l’ús responsable i conscient de les TIC i les xarxes socials.

Concretament, a finals d’abril de 2020, des de la Secretaria d’Infància, Adoles-
cència i Joventut, es va llençar la campanya #HeyBrain adreçada als i a les adoles-
cents catalanes per tal de fomentar hàbits sans i responsables en l’ús dels dispositius 
mòbils (smartphones i tauletes) i de les xarxes socials.

Amb el lema «Jo actuo per una internet conscient. Crea, gaudeix i comparteix», 
les xarxes socials del Govern, falques de ràdio i audiovisuals es van adreçar espe-
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cialment als nois i noies de 12 a 16 anys –així com també als seus pares, mares i 
tutors– amb una campanya gràfica propera, emocional i positiva.

Tot aprofitant el fort increment en la utilització de les TIC durant el confinament 
per la Covid-19, l’objectiu de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut ha 
estat adreçar-se directament a tota la població adolescent i jove per encoratjar-la fer 
servir els dispositius mòbils per a desenvolupar-hi tot el seu potencial comunicatiu, 
creatiu, participatiu, comunitari o cívic, però amb seguretat (abordant el phubbing i 
els jocs d’apostes). I, a la vegada, per fer-los sentir també empoderats per posar els 
seus propis límits en el món digital.

La Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de Joventut també treba-
llen per reforçar les eines existents relacionades amb l’educació i la prevenció dels 
riscos i els mals usos associats a les TIC (ciberassetjaments, sexpreading, grooming, 
suplantació de la identitat digital...), però també altres riscos i amenaces com poden 
ser les addicions i usos compulsius de les TIC, el joc online, etc. En aquest sentit, la 
Direcció General de Joventut gestiona els continguts del portal Jove.cat, que inclou 
propostes i recursos adreçats a joves i entitats juvenils. Dins el Jove.cat hi ha un 
apartat sobre tecnologia, amb una entrada específica sobre Seguretat a la Xarxa, en 
què s’inclou un ampli ventall d’informacions i recursos preventius relacionats amb 
aquesta qüestió.

A més, un dels objectius de l’Agència Catalana de Joventut per al 2020 és re-
forçar la coordinació amb el Departament de Salut amb l’objectiu d’impulsar no-
ves accions conjuntes de prevenció i sensibilització en àmbits diversos (pràctiques i 
consums de risc, perills i usos nocius de les TIC, addicions comportamentals, etc.). 
Entre les actuacions que s’estan planificant (algunes de les quals ja estan recollides 
al nou Pla sobre Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2023) s’hi inclou l’or-
ganització de formacions especialitzades adreçades a professionals de joventut en 
matèria de prevenció de l’ús i abús de les TIC.

Finalment, el Departament d’Educació mitjançant el seu web, dins de l’espai de-
dicat a famílies ofereix informació i recursos sobre l’ús i abús de les tecnologies i un 
vídeo amb recomanacions sobre la prevenció de l’addicció a pantalles. També posa a 
l’abast de les famílies un mòdul formatiu sobre ús i abús de les tecnologies de dues 
sessions per promoure un ús saludable i responsable de les pantalles.

Com a actuacions de sensibilització a l’espai del web «Sabies que...» s’ha com-
partit articles d’interès per les famílies de Faros (Hospital Sant Joan de Déu) sobre:

– El joc en línia, en ser anònim i accessible a qualsevol hora, és el doble d’ad-
dictiu (12.11.2019)

– Un gran nombre d’adolescents passen part de la nit desperts enganxats a la 
pantalla (10.12.2019).

Aquest fenomen és conegut com a «vamping» i fa que els fills i filles perdin ho-
res de son

En el Pla interdepartamental de Drogues i Addiccions Comportamentals (DAC) 
(2019-2023), es recullen les actuacions que el Departament d’Educació té progama-
des en les següents línies de treball que es desenvolupen:

Línia 1. Construcció de Comunitats Educadores i Resilients, en aquesta línia una 
de les accions és reforçar el paper dels centres educatius amb les següents activitats 
per aconseguir-ho:

– Facilitar que els centres educatius implementin Protocols de coordinació per 
l’abordatge de les DAC amb tots els recursos territorials disponibles

– Disseny i implementació de transferibles de Servei Comunitari sobre DAC, 
com acció educativa en el marc curricular.

– Promoció, en el marc dels Plans Educatius d’Entorn, d’estils de vida saludable 
i activitats fisicoesportives en els centres educatius.

Línia 3. Millora en Salut i Benestar: des de la prevenció universal a la reducció 
de danys, en aquesta línia es plantegen, entre d’altres, les accions:
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– Implementar programes de promoció de la salut i prevenció de les DAC basa-
des en l’evidència, en etapes de formació reglada (d’educació primària, secundària, 
batxillerats, cicles formatius de grau mitjà o superior...) de manera sostinguda i par-
ticipada per tota la comunitat educativa, el Departament d’Educació en coordinació 
amb administracions i entitats locals.

– Desenvolupament i difusió d’eines de suport per al a incorporació reglada (en 
el currículum escolar) de la promoció i educació per a la salut a l’escola i prevenció 
de les DAC, amb perspectiva de gènere i de competència cultural (a través de la co-
educació, especialment a primària)

Barcelona, 3 d’agost de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre les 
responsabilitats per a les quals ha estat designat
354-00356/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs (reg. 75948).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les responsabilitats per a les quals ha estat 
designat
354-00357/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs (reg. 75949).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 17.09.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre les 
gestions per a evitar el tancament de la planta de Bosch a Castellet 
(Alt Penedès)
354-00362/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: José María Cano Navarro, juntament amb un altre 
diputat del GP Cs (reg. 76114).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre les 
gestions per a evitar el tancament de la planta de Saint-Gobain a 
l’Arboç (Baix Penedès)
354-00363/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: José María Cano Navarro, juntament amb un altre 
diputat del GP Cs (reg. 76120).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

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

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’entitat 
promotora de la ILP per a la modificació de la Llei d’universitats 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-01733/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 74821).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
352-01734/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 74821).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Observatori del Sistema Universitari amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01735/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 74821).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
352-01736/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 74821).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Coneixement i Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01737/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 74821).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Juan Fernández Armenteros, 
expert en finançament del sistema universitari, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
352-01738/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 74821).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Pérez García, expert en 
finançament del sistema universitari, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01739/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 74821).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.



BOPC 686
22 de setembre de 2020

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 27 

Proposta d’audiència en ponència d’Isaac Coronas, secretari del 
Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
352-01740/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 76502).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Boada, conseller social i 
conseller de govern de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
352-01741/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 76502).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Àlvaro Mira, president de 
l’Erasmus Student Network Barcelona, de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01742/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 76502).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Casanovas, representant de 
la Facultat de Dret, Economia i Turisme en el Consell de l’Estudiantat 
de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01743/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 76502).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Fernando Riera López-Cortés, 
representant dels estudiants en el Consell d’Estudiants de la 
Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01744/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 76502).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Oré, representant dels 
estudiants en el Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01745/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 76502).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Mullerat Marimon, 
tresorer del Consell d’Estudiants d’ESADE, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
352-01746/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 76502).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Olga Lasaga Millet, directora del 
Servei de Pràctiques i Ocupació de la Universitat Abat Oliba CEU, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-01747/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 76502).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació d’Estudiants dels Estats Generals d’Europa, AEGEE, de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01748/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 76502).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Europea d’Estudiants de Dret, ELSA, de la Universitat de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01749/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 76502).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació d’Estudiants de les Nacions Unides, UNSA, de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-01750/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 76502).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Ismael Palacín, director de 
la Fundació Jaume Bofill, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01751/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 76502).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Xavier Gil Mur, rector de la 
Universitat Internacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01752/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 76502).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Garrell Guiu, rector 
de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01753/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 76502).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Pedró, catedràtic 
del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01754/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 76502).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Amat, catedràtic 
d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01755/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 76552).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Germà Bel, catedràtic 
d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
352-01756/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 76552).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Núria Bosch, catedràtica 
d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
352-01757/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 76552).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Escardíbul, gerent de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01758/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 76552).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència de José García Montalvo, 
catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
352-01759/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 76552).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’Andreu Mas-Colell, president 
del Barcelona Institute of Science and Technology, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
352-01760/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 76552).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Vera Sacristán, professora de 
Matemàtica Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya i 
directora de l’Observatori del Sistema Universitari, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
352-01761/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 76552).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Maite Vilalta, vicerectora 
d’Igualtat i Acció Social de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
352-01762/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 76552).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència de María José Figueras, presidenta 
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
352-01763/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 76552).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Montserrat Vendrell, 
vicepresidenta segona de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01764/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 76552).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
d’Estudiants Progressistes amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01765/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 76580).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01766/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 76580).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01767/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 76580).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01768/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 76580).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’àrea 
d’educació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01769/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 76580).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’àrea 
d’educació de la Unió General de Treballadors amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
352-01770/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 76580).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió de Vera Sacristán Adinolfi, 
directora de l’Observatori del Sistema Universitari, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
352-01771/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC, GP ERC, 
GP CatECP (reg. 76619).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01772/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 76621).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de 
l’Estudiant de les Universitats Catalanes amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01773/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 76621).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01774/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 76621).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
d’Estudiants Progressistes de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01775/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 76621).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Jovent 
Republicà amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01776/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 76621).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de La Pública 
a Judici amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01777/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 76621).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.
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Proposta d’audiència en comissió de José Garcia Montalvo, 
catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
352-01779/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 76621).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Xavier Domènech 
Sampere, professor del Departament d’Història Moderna i 
Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
352-01780/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 76621).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió de Berta Satoca Figueras, 
representant de la iniciativa legislativa popular Universitats, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-01790/12

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei 
d’Universitats (reg. 76623 i 76796).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Roselló Albesa, 
representant del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-01791/12

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei 
d’Universitats (reg. 76623 i 76796).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.
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Proposta d’audiència en comissió de Dana Sánchez Oussedik, 
representant de l’Associació d’Estudiants Progressistes, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
352-01792/12

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei 
d’Universitats (reg. 76623 i 76796).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió de Genís Vives Cantero, 
representant de Fem-la Pública, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01793/12

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei 
d’Universitats (reg. 76623 i 76796).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Mir Garcia, membre de la 
comissió promotora i expert, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01794/12

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei 
d’Universitats (reg. 76623 i 76796).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió de Vera Sacristán Adinolfi, 
representant de l’Observatori del Sistema Universitari, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
352-01795/12

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei 
d’Universitats (reg. 76623 i 76796).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.
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Proposta d’audiència en comissió de Júlia Guevara, representant de 
La Pública a Judici, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01796/12

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei 
d’Universitats (reg. 76623 i 76796).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió de Berezi Elorrieta Sanz, 
representant d’Associats Reclamants de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-01797/12

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei 
d’Universitats (reg. 76623 i 76796).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Valls, representant 
de Jovent Republicà, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01798/12

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei 
d’Universitats (reg. 76623 i 76796).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en comissió de Pau González Oliver, 
representant de Doctorands en Lluita, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01799/12

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei 
d’Universitats (reg. 76623 i 76796).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.
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Proposta d’audiència en comissió de Guillermo Chirino Gálvez, 
representant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-01800/12

SOL·LICITUD

Presentació: Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei 
d’Universitats (reg. 76623 i 76796).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació d’Estudiants Progressistes amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01801/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, SP CUP-CC (reg. 76797).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Jovent 
Republicà amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01802/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, SP CUP-CC (reg. 76797).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de La Pública 
a Judici amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01803/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, SP CUP-CC (reg. 76797).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.



BOPC 686
22 de setembre de 2020

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 40

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01804/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, SP CUP-CC (reg. 76797).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Fem-la 
Pública amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01805/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, SP CUP-CC (reg. 76797).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Vera Sacristán, directora de 
l’Observatori del Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01806/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, SP CUP-CC (reg. 76797).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Mir Garcia, doctor 
en Humanitats i professor de la Universitat Pompeu Fabra i la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01807/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, SP CUP-CC (reg. 76797).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Col·lectiu 
de Doctorands en Lluita amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01808/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, SP CUP-CC (reg. 76797).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Associats 
Reclamants de la Universitat de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
352-01809/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, SP CUP-CC (reg. 76797).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Sol·licitud de compareixença de Maria Teixidor Jufresa, presidenta 
del consell d’administració de Circuits de Catalunya, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre les línies 
d’actuació de l’entitat
356-00842/12

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 75065).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Santamaría, director 
general de Circuits de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre les línies d’actuació de l’entitat
356-00843/12

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 75065).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Economia davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el contingut 
de la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
356-00868/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 76801).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.
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Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb 
el conseller d’Empresa i Coneixement sobre les actuacions del seu 
departament
355-00200/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Empresa i Coneixe-
ment (reg. 76463).
Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, 17.09.2020.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre les actuacions del seu departament
355-00201/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 76471).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió d’Interior, 
17.09.2020.

4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Joan Antoni Caballol i Angelats

PRESENTACIÓ

Reg. 76976 / Presidència del Parlament, 18.09.2020

Credencial del diputat
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Cen-

tral, expido la presente credencial expresiva de que ha sido designado diputado del 
Parlamento de Cataluña Don Joan Caballol Angelats por estar incluido en la lista de 
candidatos presentada por el Partit dels Socialistes de Catalunya a las elecciones al 
Parlamento de Cataluña de 21 de diciembre de 2017, en sustitución, por renuncia, de 
don Carles Castillo Rosique.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 17 de septiembre de 2020.

Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central
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	352-01746/12
	Sol·licitud
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	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Europea d’Estudiants de Dret, ELSA, de la Universitat de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
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	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Estudiants de les Nacions Unides, UNSA, de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01750/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
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	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Xavier Gil Mur, rector de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01752/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Garrell Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
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	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Francesc Pedró, catedràtic del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01754/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Amat, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01755/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Germà Bel, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
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	Proposta d’audiència en ponència de Núria Bosch, catedràtica d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
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	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Escardíbul, gerent de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
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	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de José García Montalvo, catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01759/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Andreu Mas-Colell, president del Barcelona Institute of Science and Technology, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01760/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Vera Sacristán, professora de Matemàtica Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya i directora de l’Observatori del Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d
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	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maite Vilalta, vicerectora d’Igualtat i Acció Social de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01762/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de María José Figueras, presidenta de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01763/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Montserrat Vendrell, vicepresidenta segona de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01764/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Estudiants Progressistes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01765/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01766/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01767/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01768/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’àrea d’educació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01769/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’àrea d’educació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01770/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Vera Sacristán Adinolfi, directora de l’Observatori del Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01771/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01772/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de l’Estudiant de les Universitats Catalanes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01773/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01774/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Estudiants Progressistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01775/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Jovent Republicà amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01776/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de La Pública a Judici amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01777/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de José Garcia Montalvo, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01779/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Francesc Xavier Domènech Sampere, professor del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitat
	352-01780/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Berta Satoca Figueras, representant de la iniciativa legislativa popular Universitats, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01790/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Anna Roselló Albesa, representant del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01791/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Dana Sánchez Oussedik, representant de l’Associació d’Estudiants Progressistes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01792/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Genís Vives Cantero, representant de Fem-la Pública, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01793/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Mir Garcia, membre de la comissió promotora i expert, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01794/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Vera Sacristán Adinolfi, representant de l’Observatori del Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01795/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Júlia Guevara, representant de La Pública a Judici, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01796/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Berezi Elorrieta Sanz, representant d’Associats Reclamants de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01797/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Valls, representant de Jovent Republicà, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01798/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Pau González Oliver, representant de Doctorands en Lluita, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01799/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Guillermo Chirino Gálvez, representant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01800/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Estudiants Progressistes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01801/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Jovent Republicà amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01802/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de La Pública a Judici amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01803/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01804/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Fem-la Pública amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01805/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Vera Sacristán, directora de l’Observatori del Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01806/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Mir Garcia, doctor en Humanitats i professor de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01807/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Col·lectiu de Doctorands en Lluita amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01808/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Associats Reclamants de la Universitat de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-01809/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Maria Teixidor Jufresa, presidenta del consell d’administració de Circuits de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre les línies d’actuació de l’entitat
	356-00842/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Santamaría, director general de Circuits de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre les línies d’actuació de l’entitat
	356-00843/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Economia davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el contingut de la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	356-00868/12
	Sol·licitud
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