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

Compareixença en ponència d’Àlex Díaz, president de la Central Sindical Indepen-
dent i de Funcionaris, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les tre-
balladores i els treballadors del sector públic
353-00254/13
Decaïment 13

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores 
i els treballadors del sector públic
353-00255/13
Decaïment 13

Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat de Sanitaris de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
353-00267/13
Decaïment 14

Compareixença en ponència de Carles Ramió i Matas, catedràtic de ciència política 
i de l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
353-00270/13
Decaïment 14

Compareixença en ponència d’Elisenda Malaret, catedràtica de dret administratiu 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de 
les treballadores i els treballadors del sector públic
353-00272/13
Decaïment 14

Compareixença en ponència d’Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, sotsdirector de Do-
cència dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treba-
lladors del sector públic
353-00274/13
Decaïment 14

Compareixença en ponència de Jesús Ángel Fuentetaja Pastor, catedràtic de dret 
administratiu de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, amb relació a la Pro-
posició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
353-00275/13
Decaïment 15

Compareixença en ponència de Joan Mauri Majos, professor de dret administratiu 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de 
les treballadores i els treballadors del sector públic
353-00276/13
Decaïment 15

Compareixença en ponència de Xavier Boltaina, professor dels Estudis de Dret i Ci-
ència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
353-00277/13
Decaïment 15

Compareixença en ponència de Lluís Medir Tejado, professor de ciència política i 
de l’Administració i membre del Grup d’Innovació Docent de Gestió i Administració 
Pública, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
353-00280/13
Decaïment 15

Compareixença en ponència de Miguel Ramón Picó Enseñat, professor tutor de dret 
administratiu de la Universitat Nacional d’Educació a Distància de les Illes Balears, 
amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treba-
lladors del sector públic
353-00281/13
Decaïment 16
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Compareixença en ponència de Joaquín Tornos Mas, catedràtic de dret de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les tre-
balladores i els treballadors del sector públic
353-00283/13
Decaïment 16

Compareixença en ponència de Josep Ramon Barberà, professor de dret adminis-
tratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei d’estabi-
lització de les treballadores i els treballadors del sector públic
353-00284/13
Decaïment 16

Compareixença en ponència de Mercè Barceló Serramelera, catedràtica de dret 
constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
353-00285/13
Decaïment 16

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treba-
lladores i els treballadors del sector públic
353-00286/13
Decaïment 17

Compareixença en ponència d’Ismael Peña López, director de l’Escola d’Adminis-
tració Pública de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de 
les treballadores i els treballadors del sector públic
353-00288/13
Decaïment 17

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera de Recerca i Universitats al vicepresident i 
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330-00062/13
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330-00063/13
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2021, sobre el 
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, corresponent 
a l’exercici del 2018
258-00011/13

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2021, sobre el 
Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, 
corresponent a l’exercici del 2019
258-00012/13

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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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 la neutralitat de la inspecció educativa
250-00278/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Educació en la sessió 12, tinguda el 07.02.2022, 
DSPC-C 191.

Proposta de resolució sobre la defensa de l’escola diferenciada
250-00363/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Educació en la sessió 12, tinguda el 07.02.2022, 
DSPC-C 191.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes

Procediment per a elegir set síndics de la Sindicatura de Comptes
282-00001/11

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 30119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.02.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 30119)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 179.1 del Reglament del Par-
lament i 20 de la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes de Cata-
lunya, proposen els candidats i les candidates següents perquè siguin presentats al 
Ple i elegits síndics de la Sindicatura de Comptes.

– Miquel Salazar Canalda
– Llum Rodríguez Rodríguez
– Ferran Roquer Padrosa 
– Josep Viñas i Xifra
– Manel Rodríguez Tió
– M. Àngels Cabasés Piqué
– Anna Tarrach Colls 
Aquests grups parlamentaris consideren que els candidats i les candidates com-

pleixen totes les condicions d’elegibilitat i que no estan afectats per cap causa d’in-
compatibilitat. A aquest efecte se n’adjunta els currículums.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

N. de la r.: Els currículums dels candidats poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

ASSIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ PER A TENIR LES COMPAREIXENCES

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2022.

SUBSTANCIACIÓ DE LES COMPAREIXENCES

Compareixences fetes en la sessió 12 de la Comissió d’Afers Institucionals, del 
07.02.2022, DSPC-C 190.
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3.10.18. Designacions de membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Procediment per a elegir cinc membres del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya
285-00001/11

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 30118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.02.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 30118)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 179.1 del Reglament del Parlament, 
proposen els candidats i les candidates següents perquè en la propera sessió plenà-
ria siguin elegits i elegides membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Per 
tal de donar compliment al que estableix l’esmentat article, se n’adjunta els currí-
culums.

– Xevi Xirgo i Teixidor
– Rosa Maria Molló Llorens 
– Miquel Miralles i Fenoll
– Laura Pinyol Puig
– Enric Casas i Gironella

Palau del Parlament, 25 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units: Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

N. de la r.: Els currículums dels candidats poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

ASSIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ PER A TENIR LES COMPAREIXENCES

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2022.

SUBSTANCIACIÓ DE LES COMPAREIXENCES

Compareixences fetes en la sessió 12 de la Comissió d’Afers Institucionals, del 
07.02.2022, DSPC-C 190.
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Procediment per a elegir el president o presidenta del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya
285-00001/12

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 30731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.02.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 30731)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 179.1 del Reglament del Parlament, 
proposen el següent candidat perquè en la propera sessió plenària sigui elegit presi-
dent del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 

– Xevi Xirgo i Teixidor

Palau del Parlament, 31 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units: Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

ASSIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ PER A TENIR LES COMPAREIXENCES

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2022.

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a designar el director o directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades
284-00027/11

ASSIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ PER A TENIR LES COMPAREIXENCES

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2022.

SUBSTANCIACIÓ DE LA COMPAREIXENÇA

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Afers Institucionals, del 
07.02.2022, DSPC-C 190.
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’oci nocturn
250-00465/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 30471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.02.2022

A la Mesa del Parlament
Els diputats i les diputades sotasignats, d’acord amb el que estableixen els arti-

cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’oci nocturn, per tal que sigui substanciada, davant la Comissió d’Empresa i Tre-
ball, amb el text següent.

Així mateix, d’acord amb el que estableix l’article 107 del Reglament, sol·liciten 
que la Mesa del Parlament acordi que aquesta proposta de resolució es tramiti pel 
procediment d’urgència extraordinària.

Exposició de motius
Les restriccions a l’activitat econòmica degut a la crisi sanitària derivada de la 

COVID-19 han suposat dificultats per a diversos sectors. La restauració en general i 
l’oci nocturn en particular han resultat ser un dels sectors més afectats, amb afecta-
cions no únicament al teixit empresarial sinó també als treballadors i treballadores 
d’aquests sectors.

Cal tenir present que a Catalunya l’oci nocturn ha estat tancat més de 21 mesos 
des de l’inici de la crisi de la COVID-19, mentre que a altres CCAA fa mesos que 
està obert. No hi ha evidències que les restriccions de mobilitat nocturna o els tan-
caments de l’oci nocturn, en aquest context de la pandèmia, hagin servit de res; però 
han contribuït a l’estigmatització del sector i de la joventut.

Considerem que aquesta activitat no només genera llocs de treball i riquesa, sinó 
que té una utilitat per a la socialització d’una part de la ciutadania, per la seva afec-
tació positiva al turisme i per l’efecte de difusió de les campanyes d’ús responsable 
i de promoció de la vacunació. Cal recordar que, gràcies a la implantació del pass-
aport COVID a la restauració i a l’oci nocturn, es va produir un augment de la taxa 
de vacunació d’aquelles persones que tenien més reticències o ho estaven posposant.

Amb el final de la sisena onada, la Generalitat ha decidit aixecar la majoria de 
restriccions; no obstant, l’oci nocturn encara no té data ferma d’obertura.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Garantir una data d’obertura definitiva per a l’oci nocturn, considerant les di-

ficultats derivades de la situació sanitària.
2. Millorar l’accés als ajuts econòmics destinats al sector i augmentar-ne la dota-

ció, per tal que cobreixi suficientment els costos de les empreses afectades.
3. Estudiar mesures alternatives, similars a les que s’han aplicat a altres Comu-

nitats Autònomes, que permetin una activitat segura del sector en cas de requerir 
noves restriccions.

4. Constituir una comissió de treball amb el sector per elaborar un pla de xoc i 
estratègic que vagi mes enllà del curt termini per tal de garantir la continuïtat i la 
competitivitat d’aquesta activitat econòmica.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Ju-

dit Alcalá González, Oscar Aparicio Pedrosa, Helena Bayo Delgado, Eva Candela 
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Lopez, Dolors Carreras Casany, Mireia Dionisio Calé, Elena Díaz Torrevejano, 
Ramon Espadaler Parcerisas, Rocio Garcia Pérez, Mario García Gómez, Cristòfol 
Gimeno Iglesias, David González Chanca, Rosa Maria Ibarra Ollé, Gemma Lie-
nas Massot, Marta Moreta Rovira, Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, 
Joaquim Paladella Curto, Silvia Paneque Sureda, David Pérez Ibáñez, Jordi Riba 
Colom, Mónica Ríos García, Sílvia Romero Galera, Juan Luis Ruiz López, Beatriz 
Silva Gallardo, diputats GP PSC-Units

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA 

I ACORD DE REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 30471).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2022.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes 
de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2021, sobre la 
renda garantida de ciutadania, corresponent a l’exercici del 2018
256-00012/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 32029).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.02.2022; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2021, sobre el 
Consorci Sanitari Integral, corresponent a l’exercici del 2019
256-00013/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 32030).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.02.2022; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2021, sobre 
la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, 
corresponent a l’exercici del 2018
256-00014/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 32031).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.02.2022; 10:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 218)

En el BOPC 218, a la pàgina 18
On hi diu:
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2021

Hi ha de dir:
Palau del Parlament, 25 de gener de 2022

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre els objectius de la seva direcció general
356-00445/13

SOL·LICITUD

Presentació: Antonio Ramón López Gómez, del GP VOX (reg. 29215).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 03.02.2022.

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Meteorològic 
de Catalunya davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre els objectius del Servei
356-00446/13

SOL·LICITUD

Presentació: Antonio Ramón López Gómez, del GP VOX (reg. 29216).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 03.02.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Institut de 
Ciències del Mar - Consell Superior d’Investigacions Científiques 
davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el 
projecte de macroparc eòlic marí al nord de la Costa Brava
356-00457/13

SOL·LICITUD

Presentació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG (reg. 30215).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 03.02.2022.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Lloret, professor de la 
Universitat de Girona, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè 
informi sobre el projecte de macroparc eòlic marí al nord de la Costa 
Brava
356-00458/13

SOL·LICITUD

Presentació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG (reg. 30216).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 03.02.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre 
d’Estudis Avançats de Blanes - Consell Superior d’Investigacions 
Científiques davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre el projecte de macroparc eòlic marí al nord de la Costa Brava
356-00459/13

SOL·LICITUD

Presentació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG (reg. 30217).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 03.02.2022.

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

Compareixença en ponència d’Àlex Díaz, president de la Central 
Sindical Independent i de Funcionaris, amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
353-00254/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic», el 20.12.2021.

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
353-00255/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic», el 20.12.2021.
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Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat 
de Sanitaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
353-00267/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic», el 20.12.2021.

Compareixença en ponència de Carles Ramió i Matas, catedràtic 
de ciència política i de l’Administració de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic
353-00270/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic», el 20.12.2021.

Compareixença en ponència d’Elisenda Malaret, catedràtica de 
dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
353-00272/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic», el 20.12.2021.

Compareixença en ponència d’Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, 
sotsdirector de Docència dels Estudis de Dret i Ciència Política de 
la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
353-00274/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic», el 20.12.2021.
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Compareixença en ponència de Jesús Ángel Fuentetaja Pastor, 
catedràtic de dret administratiu de la Universitat Nacional d’Educació 
a Distància, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic
353-00275/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic», el 20.12.2021.

Compareixença en ponència de Joan Mauri Majos, professor de 
dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
353-00276/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic», el 20.12.2021.

Compareixença en ponència de Xavier Boltaina, professor dels 
Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic
353-00277/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic», el 20.12.2021.

Compareixença en ponència de Lluís Medir Tejado, professor de 
ciència política i de l’Administració i membre del Grup d’Innovació 
Docent de Gestió i Administració Pública, amb relació a la Proposició 
de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del 
sector públic
353-00280/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic», el 20.12.2021.
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Compareixença en ponència de Miguel Ramón Picó Enseñat, 
professor tutor de dret administratiu de la Universitat Nacional 
d’Educació a Distància de les Illes Balears, amb relació a la 
Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
353-00281/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic», el 20.12.2021.

Compareixença en ponència de Joaquín Tornos Mas, catedràtic de 
dret de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
353-00283/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic», el 20.12.2021.

Compareixença en ponència de Josep Ramon Barberà, professor 
de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
353-00284/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic», el 20.12.2021.

Compareixença en ponència de Mercè Barceló Serramelera, 
catedràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic
353-00285/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic», el 20.12.2021.
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
353-00286/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic», el 20.12.2021.

Compareixença en ponència d’Ismael Peña López, director de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
353-00288/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic», el 20.12.2021.

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera de Recerca i Universitats 
al vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00062/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 31555 / Coneixement: 04.02.2022

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera de Recerca i Universitats, els dies 2 i 3 de 
febrer de 2022, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del 
seu departament i de les seves atribucions el vicepresident i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori.

Ben cordialment,

Barcelona, 31 de gener de 2022
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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Encàrrec del despatx de la consellera de Justícia a la consellera 
de Drets Socials
330-00063/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 31577 / Coneixement: 04.02.2022

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera de Justícia, des del dia 3 fins al dia 5 de 
febrer de 2022, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del 
seu departament la consellera de Drets Socials.

Ben cordialment,

Barcelona, 2 de febrer de 2022
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya


