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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Co-
operació amb la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert sobre les declaracions 
del delegat de la Generalitat davant la Unió Europea al Parlament de Flandes
354-00107/13
Rebuig de la sol·licitud 8

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

Sol·licitud de compareixença de Gorka Knörr, delegat del Govern de la Generalitat 
davant la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coo-
peració perquè expliqui les seves declaracions al Parlament de Flandes del 22 de 
març de 2022
356-00596/13
Rebuig de la sol·licitud 8

Sol·licitud de compareixença d’Erika Casajoana Daunert, delegada adjunta del Go-
vern davant la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació perquè expliqui les seves declaracions al Parlament de Flandes del 22 
de març de 2022
356-00597/13
Rebuig de la sol·licitud 9
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per la Pau al Caixmir, davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
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356-00598/13
Acord sobre la sol·licitud 9

Sol·licitud de compareixença del subdirector general de Cooperació Local davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre el pre-
sumpte cobrament de comissions per la concessió de subvencions públiques per a 
finançar projectes de cooperació en països en vies de desenvolupament
356-00631/13
Rebuig de la sol·licitud 9

Sol·licitud de compareixença d’activistes de l’edició del 2022 del Programa català de 
protecció de defensors i defensores dels drets humans davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Transparència i Cooperació perquè informin sobre llur tasca en defensa 
dels drets humans de col·lectius amenaçats
356-00635/13
Acord sobre la sol·licitud 9

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Pre-
sidència sobre l’Enquesta de percepció de la possible celebració dels Jocs Olím-
pics d’Hivern a Catalunya l’any 2030 i les implicacions en transparència i garantia 
de la consulta
355-00054/13
Substanciació 10

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Pre-
sidència sobre el projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern
355-00055/13
Substanciació 10

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera de Drets So-
cials sobre la situació de la dependència
355-00057/13
Acord de tenir la sessió informativa 10

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera de Drets So-
cials sobre la gestió de la Residència Ca n’Amell, de Premià de Mar
355-00058/13
Acord de tenir la sessió informativa 10

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera de Drets Socials 
i amb el conseller de Salut sobre l’aplicació del Pla d’acció per a la gestió de persones 
en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per Covid-19
355-00059/13
Acord de tenir la sessió informativa 11
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Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera de Drets So-
cials sobre la gestió i infraocupació de les places per a persones amb Covid-19 de 
les residències de referència durant la crisi sanitària derivada de la pandèmia
355-00060/13
Acord de tenir la sessió informativa 11

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb el conseller de Salut sobre 
la gestió i infraocupació de les places per a persones amb Covid-19 de les residèn-
cies de referència durant la crisi sanitària derivada de la pandèmia
355-00061/13
Acord de tenir la sessió informativa 11

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

Compareixença de Ramon Mas, en representació del Gremi d’Empresaris de Dis-
coteques de Barcelona i Província, davant la Comissió d’Empresa i Treball per a 
informar sobre la situació de les empreses d’oci nocturn i les propostes per a re-
dreçar l’estat del sector
357-00101/13
Substanciació 11

Compareixença d’una representació de la campanya Banca Armada davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a informar sobre el seu po-
sicionament i l’impacte que tenen les inversions i el finançament destinats a mantenir 
l’activitat d’empreses vinculades a la fabricació d’armes i la militarització
357-00105/13
Substanciació 12

Compareixença de Raja Namdar, representant del Fòrum Internacional per la Pau 
al Caixmir, davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a 
informar sobre la situació dels drets civils i polítics al Caixmir
357-00476/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 12

Compareixença d’activistes de l’edició del 2022 del Programa català de protecció 
de defensors i defensores dels drets humans davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació per a informar sobre llur tasca en defensa dels drets 
humans de col·lectius amenaçats
357-00477/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 12
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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 creació de l’Observatori dels Valors 
Democràtics
250-00436/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 9, tinguda el 05.05.2022, DSPC-C 292.

Proposta de resolució sobre les condicions de les cambreres de 
pisos
250-00512/13

RETIRADA

Retirada en la sessió 17 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 05.05.2022, 
DSPC-C 293.

Proposta de resolució sobre la defensa de l’espanyolitat de Melilla i 
Ceuta i de les places de sobirania al nord d’Àfrica
250-00532/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació en la sessió 11, 
tinguda el 05.05.2022, DSPC-C 294.
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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

SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 5 de maig de 2022, 
ha acordat de substituir un membre de la Ponència que ha d’elaborar la Proposició 
de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (tram. 
202-00002/13).

Grup Mixt
Alejandro Fernández Álvarez substitueix Eva Parera Escichs.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
El secretari de la Comissió, David Saldoni i de Tena; el president de la Comissió, 

Jordi Terrades Santacreu

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la Fundació Conservatori Liceu
250-00548/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52362 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 05.05.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 52362)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació en el punt 3

3. Treballar per obrir un marc d’ajudes adreçat a l’alumnat dels ensenyaments 
artístics superiors per tal de garantir la igualtat d’oportunitats en la formació i edu-
cació artística superior.
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Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla de difusió del 
flamenc
250-00553/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52361 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 05.05.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 52361)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació en el punt 3

3. Treballar per la inclusió de la difusió, coneixement i protecció del flamenc dins 
el Pla integral de la Música, en procés de revisió. Aquesta feina comptarà amb la 
col·laboració del sector del flamenc, representat en el Pla junt amb les entitats re-
presentatives del sector de la música.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació en el punt 4

4. Informar dels treballs per la inclusió de la difusió, coneixement i protecció del 
flamenc dins el Pla integral de la Música a què fa referència el punt 3.

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 5/2022, de la Fundació 
Institut de Recerca en Energia de Catalunya, corresponent a 
l’exercici del 2019
256-00021/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 53374).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2022 a l’11.05.2022).
Finiment del termini: 12.05.2022; 10:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació
410-00006/13

ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA

La Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la sessió tingu-
da el dia 5 de maig de 2022, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del 
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Ana Balsera i Marín per a proveir la 
vacant causada per la renúncia del diputat Ruben Wagensberg Ramon.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; el president de la Comis-

sió, Francesc de Dalmases i Thió

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’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació amb la consellera d’Acció Exterior i 
Govern Obert sobre les declaracions del delegat de la Generalitat 
davant la Unió Europea al Parlament de Flandes
354-00107/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la ses-
sió 11, tinguda el 05.05.2022, DSPC-C 294.

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

Sol·licitud de compareixença de Gorka Knörr, delegat del Govern de 
la Generalitat davant la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Transparència i Cooperació perquè expliqui les seves 
declaracions al Parlament de Flandes del 22 de març de 2022
356-00596/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la ses-
sió 11, tinguda el 05.05.2022, DSPC-C 294.
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Sol·licitud de compareixença d’Erika Casajoana Daunert, delegada 
adjunta del Govern davant la Unió Europea, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè expliqui les 
seves declaracions al Parlament de Flandes del 22 de març de 2022
356-00597/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la ses-
sió 11, tinguda el 05.05.2022, DSPC-C 294.

Sol·licitud de compareixença de Raja Namdar, representant del 
Fòrum Internacional per la Pau al Caixmir, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre la situació 
dels drets civils i polítics al Caixmir
356-00598/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació, en la sessió 11, tinguda el 05.05.2022, DSPC-C 294.

Sol·licitud de compareixença del subdirector general de Cooperació 
Local davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació perquè informi sobre el presumpte cobrament de 
comissions per la concessió de subvencions públiques per a finançar 
projectes de cooperació en països en vies de desenvolupament
356-00631/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la ses-
sió 11, tinguda el 05.05.2022, DSPC-C 294.

Sol·licitud de compareixença d’activistes de l’edició del 2022 del 
Programa català de protecció de defensors i defensores dels 
drets humans davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació perquè informin sobre llur tasca en defensa dels drets 
humans de col·lectius amenaçats
356-00635/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació, en la sessió 11, tinguda el 05.05.2022, DSPC-C 294.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la 
consellera de la Presidència sobre l’Enquesta de percepció de la 
possible celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern a Catalunya l’any 
2030 i les implicacions en transparència i garantia de la consulta
355-00054/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 18 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda 
el 05.05.2022, DSPC-C 290.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la 
consellera de la Presidència sobre el projecte dels Jocs Olímpics 
d’Hivern
355-00055/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 18 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda 
el 05.05.2022, DSPC-C 290.

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera 
de Drets Socials sobre la situació de la dependència
355-00057/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la sessió 19, tinguda el 04.05.2022, 
DSPC-C 286.

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera 
de Drets Socials sobre la gestió de la Residència Ca n’Amell, de 
Premià de Mar
355-00058/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la sessió 19, tinguda el 04.05.2022, 
DSPC-C 286.
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Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera 
de Drets Socials i amb el conseller de Salut sobre l’aplicació del 
Pla d’acció per a la gestió de persones en l’àmbit residencial i 
l’assistència sanitària en situació de pandèmia per Covid-19
355-00059/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la sessió 19, tinguda el 04.05.2022, 
DSPC-C 286.

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera 
de Drets Socials sobre la gestió i infraocupació de les places per a 
persones amb Covid-19 de les residències de referència durant la 
crisi sanitària derivada de la pandèmia
355-00060/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la sessió 19, tinguda el 04.05.2022, 
DSPC-C 286.

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb el conseller 
de Salut sobre la gestió i infraocupació de les places per a persones 
amb Covid-19 de les residències de referència durant la crisi 
sanitària derivada de la pandèmia
355-00061/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la sessió 19, tinguda el 04.05.2022, 
DSPC-C 286.

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

Compareixença de Ramon Mas, en representació del Gremi 
d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província, davant la 
Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre la situació de 
les empreses d’oci nocturn i les propostes per a redreçar l’estat del 
sector
357-00101/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 
05.05.2022, DSPC-C 293.
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Compareixença d’una representació de la campanya Banca Armada 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació 
per a informar sobre el seu posicionament i l’impacte que tenen les 
inversions i el finançament destinats a mantenir l’activitat d’empreses 
vinculades a la fabricació d’armes i la militarització
357-00105/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 
i Cooperació, tinguda el 05.05.2022, DSPC-C 294.

Compareixença de Raja Namdar, representant del Fòrum 
Internacional per la Pau al Caixmir, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Transparència i Cooperació per a informar sobre la situació 
dels drets civils i polítics al Caixmir
357-00476/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació en la sessió 11, 
tinguda el 05.05.2022, DSPC-C 294.

Compareixença d’activistes de l’edició del 2022 del Programa català 
de protecció de defensors i defensores dels drets humans davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a 
informar sobre llur tasca en defensa dels drets humans de col·lectius 
amenaçats
357-00477/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació en la sessió 11, 
tinguda el 05.05.2022, DSPC-C 294.
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