
TAUL A DE CONT INGUT

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 de Drets Socials amb la consellera 
de Drets Socials sobre l’impacte de la cinquena onada de la pandèmia de Covid-19 
a les residències per a gent gran i les mesures previstes per a fer-hi front.
354-00033/13
Sol·licitud i tramitació 3

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori amb 
el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre la reunió 
amb el Govern de l’Estat i l’acord d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
354-00035/13
Retirada de la sol·licitud 3

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera 
de Drets Socials sobre els nous protocols i mesures de protecció als centres resi-
dencials de gent gran
354-00040/13
Sol·licitud i tramitació 3

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori amb 
el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre la pèr-
dua de la inversió per a l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
354-00043/13
Sol·licitud i tramitació 3

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre la situació de la formació professional
354-00044/13
Sol·licitud i tramitació 4

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

Proposta d’audiència en ponència d’un representant de la Intersindical Alternativa 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores 
i els treballadors del sector públic
352-00308/13
Retirada de la sol·licitud 4

Sol·licitud de compareixença de la cap de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extu-
telats davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la situació d’aquests 
joves i les actuacions del Departament en aquest sentit
356-00134/13
Sol·licitud 4

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Ecologista en 
Defensa de l’Albera davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre els 
parcs eòlics projectats a l’Albera
356-00178/13
Sol·licitud 4
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Sol·licitud de compareixença d’Helena Vicente i Salazar, presidenta de l’Associació 
de Mares de Famílies Monomarentals, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes 
perquè informi sobre la situació de les mares de famílies monoparentals femenines 
i la conciliació de la vida personal i laboral
356-00181/13
Sol·licitud 5

Sol·licitud de compareixença de Sergi Raventós Panyella, cap de l’Oficina del Pla 
Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal, davant la Comissió de Drets So-
cials perquè informi sobre aquest pla
356-00190/13
Sol·licitud 5

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori amb el vicepresi-
dent del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre l’aeroport de Bar-
celona - el Prat
355-00025/13
Sol·licitud 5

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

Sessió informativa del president de l’Institut Català Internacional per la Pau davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a presentar l’informe 
de les activitats del 2019
359-00003/13
Substanciació 5

Sessió informativa del president de l’Institut Català Internacional per la Pau davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a presentar l’informe 
de les activitats del 2020
359-00004/13
Substanciació 6

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

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

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

Imprès al Parlament

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

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 112
21 de setembre de 2021

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa 3 

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 de Drets Socials 
amb la consellera de Drets Socials sobre l’impacte de la cinquena 
onada de la pandèmia de Covid-19 a les residències per a gent gran 
i les mesures previstes per a fer-hi front.
354-00033/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Eva Parera i Escrichs, del G Mixt (reg. 12532).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Drets Socials, 16.09.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori amb el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori sobre la reunió amb el Govern de l’Estat i l’acord 
d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
354-00035/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials 
amb la consellera de Drets Socials sobre els nous protocols 
i mesures de protecció als centres residencials de gent gran
354-00040/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jessica González Herrera, del GP ECP (reg. 14070).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Drets Socials, 16.09.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori amb el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori sobre la pèrdua de la inversió per a l’ampliació 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
354-00043/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt (reg. 14574).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Territori, 15.09.2021.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre la situació de la formació professional
354-00044/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 14708).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 16.09.2021.

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

Proposta d’audiència en ponència d’un representant de la Intersindical 
Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00308/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 4 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 16.09.2021, 
DSPC-C 65.

Sol·licitud de compareixença de la cap de l’Àrea de Suport 
als Joves Tutelats i Extutelats davant la Comissió de Drets Socials 
perquè informi sobre la situació d’aquests joves i les actuacions 
del Departament en aquest sentit
356-00134/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX (reg. 13293).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 16.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Ecologista en Defensa de l’Albera davant la Comissió d’Acció 
Climàtica perquè informi sobre els parcs eòlics projectats a l’Albera
356-00178/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 14036).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 10.09.2021.
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Sol·licitud de compareixença d’Helena Vicente i Salazar, presidenta 
de l’Associació de Mares de Famílies Monomarentals, davant 
la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la situació 
de les mares de famílies monoparentals femenines i la conciliació 
de la vida personal i laboral
356-00181/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 14069).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 16.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de Sergi Raventós Panyella, cap de 
l’Oficina del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal, 
davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre aquest pla
356-00190/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 14847).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 16.09.2021.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
amb el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals 
i Territori sobre l’aeroport de Barcelona - el Prat
355-00025/13

SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament de la Vicepresidència i 
Polítiques Digitals i Territori (reg. 14868).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 15.09.2021.

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

Sessió informativa del president de l’Institut Català Internacional 
per la Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 
i Cooperació per a presentar l’informe de les activitats del 2019
359-00003/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió feta en la sessió 3 de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coopera-
ció, tinguda el 16.09.2021, DSPC-C 67.
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Sessió informativa del president de l’Institut Català Internacional 
per la Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 
i Cooperació per a presentar l’informe de les activitats del 2020
359-00004/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió feta en la sessió 3 de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coopera-
ció, tinguda el 16.09.2021, DSPC-C 67.
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