
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les edificacions abandonades o a mig construir en mu-
nicipis turístics
250-00126/13
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre la lliure circulació per les carreteres
250-00186/13
Rebuig 7

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
202-00002/13
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat 8

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

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre  la gestió de 
les residències per a gent gran
252-00010/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la prevenció i la gestió 
dels incendis forestals
252-00011/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb el conseller 
d’Empresa i Treball sobre el Pla de xoc en matèria d’ocupació
354-00028/13
Sol·licitud i tramitació 9

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre la situació de la formació professional
354-00037/13
Sol·licitud i tramitació 9
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb el conseller 
d’Empresa i Treball sobre el pla estratègic vinculat a la renovació del contracte del 
Circuit de Catalunya
354-00038/13
Sol·licitud i tramitació 9

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre les mesures adoptades per a complir la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya que prescriu un mínim del 25% de les hores lectives en 
castellà el curs 2021-2022
354-00039/13
Sol·licitud i tramitació 9

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i  Universitats amb la 
consellera de Recerca i Universitats sobre les relacions del Govern amb les entitats 
que defensen el bilingüisme en el sistema educatiu
354-00041/13
Sol·licitud i tramitació 10

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb la con-
sellera de Recerca i Universitats sobre les seves declaracions amb relació a l’Asso-
ciació per una Escola Bilingüe a Catalunya i sobre les mesures previstes per a ga-
rantir el dret dels alumnes que fan les proves d’accés a la universitat a triar la llengua
354-00042/13
Sol·licitud i tramitació 10

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

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona 
davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i 
les estratègies de la seva universitat
356-00083/13
Sol·licitud 10

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Barcelona davant la Co-
missió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies 
de la seva universitat
356-00084/13
Sol·licitud 10

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Pompeu Fabra davant la 
Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratè-
gies de la seva universitat
356-00085/13
Sol·licitud 11

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya 
davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les 
estratègies de la seva universitat
356-00086/13
Sol·licitud 11

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Oberta de Catalunya da-
vant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les 
estratègies de la seva universitat
356-00087/13
Sol·licitud 11

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Girona davant la Co-
missió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies 
de la seva universitat
356-00088/13
Sol·licitud 11

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Rovira i Virgili davant la Co-
missió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies 
de la seva universitat
356-00089/13
Sol·licitud 11
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Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Lleida davant la Comis-
sió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies de 
la seva universitat
356-00090/13
Sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença de Javier Lafuente, president de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques, davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè infor-
mi sobre la situació del sistema universitari i les línies de treball
356-00106/13
Sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença de Josep Samitier, president de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Recerca, davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi 
sobre la situació de la recerca i les línies de treball
356-00107/13
Sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Institució Catalana de Recer-
ca i Estudis Avançats davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi 
sobre la situació del programa i els reptes de futur
356-00108/13
Sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre els casos d’assetjament 
i ciberassetjament a les escoles
356-00135/13
Sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença del president i el secretari general de la Federació Ca-
talana de Tallers de Reparació d’Automòbils davant la Comissió d’Empresa i Treball 
perquè informin sobre la situació del sector
356-00136/13
Sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença de Carmen Yepes davant la Comissió d’Educació per-
què informi sobre l’assetjament que van patir els seus fills a l’escola i les actuacions 
derivades
356-00137/13
Sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença de José Manuel López davant la Comissió d’Educació 
perquè informi sobre l’assetjament que van patir els seus fills a l’escola i les actua-
cions derivades
356-00138/13
Sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença del responsable de la Unitat de Suport a la Convivèn-
cia Escolar davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre les activitats i les 
funcions de la Unitat
356-00139/13
Sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Currículum i Personalització 
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre les mesures que adoptarà el De-
partament d’Educació en matèria d’assetjament i ciberassetjament el curs 2021-2022
356-00140/13
Sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença de Thais Tiana, psicòloga de la unitat de prevenció del 
suïcidi de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, davant la Comissió 
d’Educació perquè informi sobre els efectes psicològics de l’assetjament i el cibe-
rassetjament escolars en infants, adolescents i joves
356-00141/13
Sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença del responsable de la unitat d’hospitalització psiquià-
trica de l’Hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona, davant la Comissió d’Educació 
perquè informi sobre els efectes de l’assetjament escolar i el ciberassetjament en 
la salut mental dels menors
356-00142/13
Sol·licitud 14
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Sol·licitud de compareixença de Carmen Cabestany, presidenta de l’Associació No a 
l’Assetjament Escolar (NACE), davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre els 
casos d’assetjament i de ciberassetjament escolars que han conegut, les actuacions 
que ha dut a terme l’Associació i les propostes de millora
356-00143/13
Sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença de Joan Martínez Prieto, president de l’Associació Ca-
talana per a la Prevenció de l’Assetjament Escolar, davant la Comissió d’Educació 
perquè informi sobre els casos d’assetjament i de ciberassetjament escolars que han 
conegut, les actuacions que ha dut a terme l’Associació i les propostes de millora
356-00144/13
Sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença de Teresa Cambra Sánchez, inspectora d’Educació i 
directora de l’associació Projecte Inspectio, davant la Comissió d’Educació perquè 
informi sobre l’efectivitat dels protocols i els programes de prevenció de l’assetja-
ment i el ciberassetjament escolars
356-00145/13
Sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Família i Comuni-
tat Educativa davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre les mesures que 
adoptarà el Departament d’Educació en matèria d’assetjament i ciberassetjament 
el curs 2021-2022
356-00146/13
Sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença de la secretària de Transformació Educativa davant 
la Comissió d’Educació perquè informi sobre les mesures que adoptarà el Depar-
tament d’Educació en matèria d’assetjament i ciberassetjament el curs 2021-2022
356-00147/13
Sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença del cap del servei d’atenció telefònica Infància Respon 
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre els casos d’assetjament i de 
ciberassetjament escolars atesos per aquest servei
356-00148/13
Sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença de la síndica de greuges de Barcelona davant la Comis-
sió d’Educació perquè informi sobre els casos d’assetjament i de ciberassetjament 
escolars atesos pel seu organisme
356-00149/13
Sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença de la inspectora d’Educació de zona de Sant Andreu 
de Palomar, a Barcelona, davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre els 
casos d’assetjament i ciberassetjament escolars atesos pel seu organisme
356-00150/13
Sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unitat de Suport a l’Alumnat 
en situació de Violència davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre els 
casos d’assetjament i ciberassetjament escolars atesos per aquesta unitat i sobre 
el funcionament de l’aplicació UsApps
356-00151/13
Sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença de la secretària general d’Educació davant la Comissió 
d’Educació perquè informi sobre les mesures adoptades per a complir la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que prescriu un mínim del 25% de les 
hores lectives en castellà el curs 2021-2022
356-00177/13
Sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença del cap de l’Àrea per a la Coordinació i la Planificació 
Escolar dels Serveis Territorials de Tarragona del Departament d’Educació, davant 
la Comissió d’Educació perquè  informi sobre la manca de places de batxillerat a 
Reus el curs 2021-2022
356-00182/13
Sol·licitud 17
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació per una Escola 
Bilingüe a Catalunya davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi 
sobre les mesures que vol emprendre per a garantir els drets lingüístics dels alum-
nes de tots els nivells educatius
356-00184/13
Sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Agrupació de Defen-
sa Sanitària Bovicat davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural perquè informi sobre la seva activitat i sobre la situació actual del sector
356-00185/13
Sol·licitud 18

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre 
l’inici del curs escolar 2021-2022
355-00024/13
Sol·licitud 18

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària de carrera
Acord 18
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les edificacions abandonades o a mig 
construir en municipis turístics
250-00126/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 5, tinguda el 
15.09.2021, DSPC-C 62.

Proposta de resolució sobre la lliure circulació per les carreteres
250-00186/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 5, tinguda el 
15.09.2021, DSPC-C 62.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors 
del sector públic
202-00002/13

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 4 dies hàbils (del 
20.09.2021 al 23.09.2021).
Finiment del termini: 27.09.2021; 10:30 h.

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

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació 
sobre la gestió de les residències per a gent gran
252-00010/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14869; 14886).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi 
de la prevenció i la gestió dels incendis forestals
252-00011/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 14870; 14887).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.10.2021; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball 
amb el conseller d’Empresa i Treball sobre el Pla de xoc en matèria 
d’ocupació
354-00028/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 9928).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Treball, 14.09.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb 
el conseller d’Educació sobre la situació de la formació professional
354-00037/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP (reg. 13685).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 14.09.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball 
amb el conseller d’Empresa i Treball sobre el pla estratègic vinculat 
a la renovació del contracte del Circuit de Catalunya
354-00038/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG (reg. 13826).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Treball, 14.09.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb 
el conseller d’Educació sobre les mesures adoptades per a complir 
la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
prescriu un mínim del 25% de les hores lectives en castellà el curs 
2021-2022
354-00039/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs (reg. 13898).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 14.09.2021.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca 
i Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre 
les relacions del Govern amb les entitats que defensen el bilingüisme 
en el sistema educatiu
354-00041/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: G Mixt (reg. 14136).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Recerca i Universitats, 14.09.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca 
i Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre 
les seves declaracions amb relació a l’Associació per una Escola 
Bilingüe a Catalunya i sobre les mesures previstes per a garantir 
el dret dels alumnes que fan les proves d’accés a la universitat a triar 
la llengua
354-00042/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs (reg. 14360).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Recerca i Universitats, 14.09.2021.

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

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Autònoma 
de Barcelona davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè 
informi sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat
356-00083/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 10852).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Barcelona 
davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre 
els objectius i les estratègies de la seva universitat
356-00084/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 10852).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 14.09.2021.
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Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Pompeu 
Fabra davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi 
sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat
356-00085/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 10852).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Politècnica 
de Catalunya davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè 
informi sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat
356-00086/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 10852).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Oberta 
de Catalunya davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè 
informi sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat
356-00087/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 10852).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Girona 
davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre 
els objectius i les estratègies de la seva universitat
356-00088/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 10852).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Rovira 
i Virgili davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi 
sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat
356-00089/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 10852).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 14.09.2021.
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Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Lleida 
davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre 
els objectius i les estratègies de la seva universitat
356-00090/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 10852).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de Javier Lafuente, president 
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, davant la Comissió 
de Recerca i Universitats perquè informi sobre la situació del sistema 
universitari i les línies de treball
356-00106/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 12021).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de Josep Samitier, president de 
l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca, davant la Comissió 
de Recerca i Universitats perquè informi sobre la situació 
de la recerca i les línies de treball
356-00107/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 12022).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Institució 
Catalana de Recerca i Estudis Avançats davant la Comissió 
de Recerca i Universitats perquè informi sobre la situació 
del programa i els reptes de futur
356-00108/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 12023).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 14.09.2021.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió d’Educació 
perquè informi sobre els casos d’assetjament i ciberassetjament 
a les escoles
356-00135/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 13397).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença del president i el secretari general 
de la Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils 
davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informin sobre 
la situació del sector
356-00136/13

SOL·LICITUD

Presentació: Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat, Jordi Albert i Caballero, del 
GP ERC (reg. 13463).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de Carmen Yepes davant la Comissió 
d’Educació perquè informi sobre l’assetjament que van patir els seus 
fills a l’escola i les actuacions derivades
356-00137/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 13478).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de José Manuel López davant 
la Comissió d’Educació perquè informi sobre l’assetjament 
que van patir els seus fills a l’escola i les actuacions derivades
356-00138/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 13479).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.
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Sol·licitud de compareixença del responsable de la Unitat de Suport 
a la Convivència Escolar davant la Comissió d’Educació perquè 
informi sobre les activitats i les funcions de la Unitat
356-00139/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 13480).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Currículum 
i Personalització davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre 
les mesures que adoptarà el Departament d’Educació en matèria 
d’assetjament i ciberassetjament el curs 2021-2022
356-00140/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 13481).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de Thais Tiana, psicòloga de la unitat 
de prevenció del suïcidi de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
de Barcelona, davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre 
els efectes psicològics de l’assetjament i el ciberassetjament 
escolars en infants, adolescents i joves
356-00141/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 13482).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença del responsable de la unitat 
d’hospitalització psiquiàtrica de l’Hospital Sant Joan de Déu, 
de Barcelona, davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre 
els efectes de l’assetjament escolar i el ciberassetjament en la salut 
mental dels menors
356-00142/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 13483).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.
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Sol·licitud de compareixença de Carmen Cabestany, presidenta 
de l’Associació No a l’Assetjament Escolar (NACE), davant la Comissió 
d’Educació perquè informi sobre els casos d’assetjament i de 
ciberassetjament escolars que han conegut, les actuacions que ha dut 
a terme l’Associació i les propostes de millora
356-00143/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 13484).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de Joan Martínez Prieto, president 
de l’Associació Catalana per a la Prevenció de l’Assetjament Escolar, 
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre els casos 
d’assetjament i de ciberassetjament escolars que han conegut, 
les actuacions que ha dut a terme l’Associació i les propostes 
de millora
356-00144/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 13485).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de Teresa Cambra Sánchez, inspectora 
d’Educació i directora de l’associació Projecte Inspectio, davant la 
Comissió d’Educació perquè informi sobre l’efectivitat dels protocols 
i els programes de prevenció de l’assetjament i el ciberassetjament 
escolars
356-00145/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 13486).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció 
a la Família i Comunitat Educativa davant la Comissió d’Educació 
perquè informi sobre les mesures que adoptarà el Departament 
d’Educació en matèria d’assetjament i ciberassetjament el curs 
2021-2022
356-00146/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 13487).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.
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Sol·licitud de compareixença de la secretària de Transformació 
Educativa davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre 
les mesures que adoptarà el Departament d’Educació en matèria 
d’assetjament i ciberassetjament el curs 2021-2022
356-00147/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 13488).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença del cap del servei d’atenció telefònica 
Infància Respon davant la Comissió d’Educació perquè informi 
sobre els casos d’assetjament i de ciberassetjament escolars atesos 
per aquest servei
356-00148/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 13489).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de la síndica de greuges de Barcelona 
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre els casos 
d’assetjament i de ciberassetjament escolars atesos pel seu 
organisme
356-00149/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 13490).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de la inspectora d’Educació de zona 
de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, davant la Comissió 
d’Educació perquè informi sobre els casos d’assetjament 
i ciberassetjament escolars atesos pel seu organisme
356-00150/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 13491).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unitat 
de Suport a l’Alumnat en situació de Violència davant la Comissió 
d’Educació perquè informi sobre els casos d’assetjament 
i ciberassetjament escolars atesos per aquesta unitat i sobre 
el funcionament de l’aplicació UsApps
356-00151/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 13492).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de la secretària general d’Educació 
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre les mesures 
adoptades per a complir la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya que prescriu un mínim del 25% de les hores 
lectives en castellà el curs 2021-2022
356-00177/13

SOL·LICITUD

Presentació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs (reg. 13899).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença del cap de l’Àrea per a la Coordinació 
i la Planificació Escolar dels Serveis Territorials de Tarragona 
del Departament d’Educació, davant la Comissió d’Educació 
perquè informi sobre la manca de places de batxillerat a Reus 
el curs 2021-2022
356-00182/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 14091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
per una Escola Bilingüe a Catalunya davant la Comissió de Recerca 
i Universitats perquè informi sobre les mesures que vol emprendre 
per a garantir els drets lingüístics dels alumnes de tots els nivells 
educatius
356-00184/13

SOL·LICITUD

Presentació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs (reg. 14361).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 14.09.2021.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
Agrupació de Defensa Sanitària Bovicat davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè 
informi sobre la seva activitat i sobre la situació actual del sector
356-00185/13

SOL·LICITUD

Presentació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units (reg. 14496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Món Rural, 14.09.2021.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre l’inici del curs escolar 2021-2022
355-00024/13

SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Educació (reg. 14312).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 14.09.2021.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 14.09.2021

Secretaria General 
Susanna Fosch Sunyer, funcionària de carrera del Parlament, el 20 de setembre 

de 2021, compleix l’edat determinada per la legislació de la funció pública per a és-
ser declarada en la situació de jubilació.

De les dades que consten en el seu expedient personal es desprèn que Susanna 
Fosch Sunyer compleix les condicions i els requisits per a causar drets passius de jubi-
lació, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 d’agost, 
sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat social.

Per això, d’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, fent ús de les 
competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Declarar jubilada Susanna Fosch Sunyer, amb efectes del 21 de setembre de 

2021, i agrair-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
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administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació 
de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021
La secretària general, Esther Andreu Fornós
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	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre els casos d’assetjament i ciberassetjament escolars atesos per aquesta unitat i sobre el funcio
	356-00151/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la secretària general d’Educació davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre les mesures adoptades per a complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que prescriu un mínim del 25% de les hores 
	356-00177/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del cap de l’Àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar dels Serveis Territorials de Tarragona del Departament d’Educació, davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la manca de places de batxillerat a Reus el
	356-00182/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació per una Escola Bilingüe a Catalunya davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre les mesures que vol emprendre per a garantir els drets lingüístics dels alumnes de tots 
	356-00184/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Agrupació de Defensa Sanitària Bovicat davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre la seva activitat i sobre la situació actual del secto
	356-00185/13
	Sol·licitud
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	Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre l’inici del curs escolar 2021-2022
	355-00024/13
	Sol·licitud
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