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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 453/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els ajuts 
als pagesos afectats per la tempesta del setembre del 2021 
a la Terra Alta
250-00599/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, sessió 14, 

26.07.2022, DSPC-C 381

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la 
sessió tinguda el dia 26 de juliol de 2022, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre els ajuts als pagesos afectats per la tempesta del setembre del 2021 a 
la Terra Alta (tram. 250-00599/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Determinar i identificar les parcel·les afectades per la tempesta de pedra i ai-

gua del setembre del 2021 a la Terra Alta, d’acord amb la informació del Departa-
ment d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i amb les dades que aportin la 
Denominació d’Origen Terra Alta i el sindicat Unió de Pagesos.

b) Facilitar ajuts als pagesos professionals afectats per la pèrdua d’ingressos pro-
vocada per la tempesta del setembre del 2021 a la Terra Alta.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2022
La secretària en funcions de la Comissió, Jeannine Abella i Chica; la presidenta 

de la Comissió, Meritxell Serret i Aleu
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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 un tracte digne i una atenció adequada 
a les persones amb esclerosi lateral amiotròfica
250-00506/13

RETIRADA

Retirada en la sessió 25 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 27.07.2022, 
DSPC-C 383.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de suport 
a les explotacions agrícoles
250-00595/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Ru-
ral en la sessió 14, tinguda el 26.07.2022, DSPC-C 381.

Proposta de resolució sobre les mesures previstes 
per a la modernització de les assegurances agràries
250-00631/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Ru-
ral en la sessió 14, tinguda el 26.07.2022, DSPC-C 381.
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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 de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes 
de violència masclista i llurs filles i fills
202-00027/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 70201).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.07.2022; 10:30 h.

Proposició de llei d’implantació del programa trilingüe d’alternança 
de llengües i del programa de capacitació intensiva en llengua 
anglesa per a docents
202-00043/13

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 67740; 67760; 67806; 68148 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Educació, 27.07.2022

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR (REG. 67740)

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Nogay Ndiaye i Mir, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei d’implantació del pro-
grama trilingüe d’alternança de llengües i del programa de capacitació intensiva en 
llengua anglesa per a docents (tram. 202-00043/13).

Esmena
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Nogay Ndiaye i Mir, diputada, GP CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 67760)

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Jordi Jordan Farnós, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamenta-

ri d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del 
Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei d’implantació del programa trilingüe d’alternança de llengües i del progra-
ma de capacitació intensiva en llengua anglesa per a docents (tram. 202-00043/13).
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Esmena
GP d’En Comú Podem
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 67806)

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Alícia Romero Llano, portaveu, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei d’implantació del programa trilingüe d’alternança de 
llengües i del programa de capacitació intensiva en llengua anglesa per a docents 
(tram. 202-00043/13).

Esmena
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Sílvia Romero Galera, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 68148)

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei d’implantació 
del programa trilingüe d’alternança de llengües i del programa de capacitació inten-
siva en llengua anglesa per a docents (tram. 202-00043/13).

Esmena
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC, Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Proposició de llei del tercer sector
202-00045/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP VOX (reg. 70376).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.07.2022 a l’1.09.2022).
Finiment del termini: 02.09.2022; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció de l’edifici que ha 
d’acollir l’educació secundària obligatòria a l’Institut Escola Pallerola, 
de Sant Celoni
250-00657/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69608 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.07.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 69608)

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

1. Prendre les mesures adequades per a la propera construcció de l’edifici que ha 
d’albergar l’ESO a l’Institut Escola Pallerola de Sant Celoni, al més aviat possible.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió i addició en el punt 3

3. Destinar els recursos necessaris per a la redacció del projecte de construc-
ció d’un edifici definitiu per a Impulsar la construcció de l’ampliació de l’edifici de 
l’escola per acollir l’ESO de l’Institut Escola Pallerola, que cobreixi les necessitats 
actuals i s’adeqüi a la previsió de futures necessitats de places educatives atesa l’ex-
pansió demogràfica del municipi.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De supressió i addició en el punt 4

4. Incloure una partida en els los propers pressupostos de la Generalitat corres-
ponents, i en els d’anys successius, si fos necessari, per a l’adjudicació i construcció 
de l’edifici definitiu per a l’ESO de l’Institut Escola Pallerola.

Proposta de resolució sobre els equipaments educatius de Premià 
de Mar
250-00665/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69609 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.07.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 69609)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició en el punt 1

1. Estudiar Iniciar els tràmits necessaris, de manera urgent, per iniciar les possi-
bles reformes per a l’Institut Premià de Mar.
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Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació en el punt 2

2. Signar el conveni de col·laboració entre ambdues administracions, el Depar-
tament d’Educació i l’Ajuntament de Premià de Mar, per iniciar la construcció de 
l’Escola Mar Nova.

Proposta de resolució sobre l’Institut Escola Santa Anna, de Premià 
de Dalt
250-00666/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69610 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.07.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 69610)

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

1. Continuar en el marc del diàleg per a la signatura del conveni d’obres entre el 
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Premià de Dalt.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió i addició en el punt 2

Establir un calendari amb licitació i fases d’execució de les obres de construcció 
i adequació de l’Institut Escola Santa Anna de Premià de Dalt de l’edifici d’amplia-
ció. tan bon punt hi hagi solar i conveni entre ambdues administracions.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació en el punt 4

4. Dotar econòmicament les obres de construcció i adequació de l’Institut Escola 
Santa Anna de Premià de Dalt en l’exercici pressupostari corresponent.

Proposta de resolució de suport a l’acabament de la carretera B-40
250-00697/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 70185; 70206 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 26.07.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 70185)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 1

Cercar el màxim consens per l’opció de millora de la mobilitat entre Castellar i 
la C-58 i Sabadell i Terrassa, a través d’un espai de treball que incorpori adminis-
tracions, sector socioeconòmic, agents territorials i ambientals, entre d’altres, que 
prioritzi criteris de sostenibilitat i de mínim impacte ambiental, i acordar amb el 
Govern de l’estat la transferència dels recursos necessaris.
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Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana (2)
D’addició d’un punt 1.bis

1 bis. Aquesta connexió Castellar del Vallès-C58 i la millora de la connexió Sa-
badell-Terrassa es prioritzarà a partir de les infraestructures existents, deconstruint 
la B40 i provocant la disminució dràstica del trànsit que actualment circula per l’in-
terior dels nuclis urbans.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 70206)

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

1. Acordar amb el Govern de l’Estat els mecanismes que permetin redactar el 
projecte de la ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell, proposada en 
el Pla específic de mobilitat del Vallès, i executar-ne les obres per part del Govern de 
la Generalitat, i també subscriure el conveni que garanteixi el finançament d’aques-
ta infraestructura per part del Govern de l’Estat. Així mateix, acordar amb l’Estat el 
finançament i la millora de les connexions amb l’autopista AP-7.

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei per a la reforma de l’article 2 de la Constitució 
espanyola
270-00005/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69478; 70103).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.07.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC (reg. 70535).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.07.2022; 10:30 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Suspensió de drets i deures d’una diputada
236-00001/13

ACORD

Mesa del Parlament, 28.07.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2022, d’acord 
amb l’article 25.4 del Reglament del Parlament, i atès que ha tingut coneixement de 
la Interlocutòria de 26 de juliol de 2022, de la Sala Civil i Penal del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya dictada en el Procediment abreujat núm. 1/2022, ha 
acordat, per majoria, amb el vot contrari de la secretària segona, la suspensió de tots 
els drets i deures establerts al Reglament de la presidenta Laura Borràs i Castanyer 
com a diputada i en conseqüència ha acordat també la suspensió de totes les seves 
atribucions com a presidenta del Parlament establertes al Reglament, amb efectes 
des del moment de l’adopció d’aquest acord.

D’acord amb el primer apartat de l’article 40 del Reglament del Parlament, la 
vicepresidenta primera la substituirà amb els mateixos drets, deures i atribucions.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la vicepresidenta primera, Alba Ver-

gés i Bosch

Verificació del codi de conducta de Francesc de Dalmases i Thió
339-00001/13, 339-00002/13, 339-00003/13

INICI D’UN PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ I SOL·LICITUD D’INFORME 

A LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 26 de juliol de 2022, amb rela-
ció als números de registre 69513 del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 69821 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i 69882 del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, de conformitat amb l’ar-
ticle 15 del Reglament del Parlament i de l’article 26 del Codi de conducta, la Mesa 
ha acordat iniciar un procediment de verificació i demanar un informe a la Comissió 
de l’Estatut dels Diputats. 

Així mateix, la Mesa fa una crida al president i membres de la Comissió per tal 
que es garanteixin tots els drets de la persona afectada i que el procediment d’infor-
mació sigui reservat.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Salvem 
la Pagesia davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural perquè informi sobre els efectes 
de les glaçades de l’abril del 2022
356-00671/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 14, tinguda el 26.07.2022, 
DSPC-C 381.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè 
informi sobre la situació del sector oví i cabrum
356-00754/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 14, tinguda el 26.07.2022, 
DSPC-C 381.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comunitat 
de Regants de l’Aldea-Camarles davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre 
la situació dels agricultors de la Comunitat de Regants
356-00755/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 14, tinguda el 26.07.2022, 
DSPC-C 381.
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Sol·licitud de compareixença de Francesc Josep Esquerda, president 
de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè 
informi sobre la situació del subministrament d’aigua potable 
als municipis d’aquesta mancomunitat
356-00757/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 14, tinguda el 26.07.2022, 
DSPC-C 381.

Sol·licitud de compareixença de Xesca Abelló, representant d’Unió 
de Pagesos, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural perquè informi sobre el Pla director 
urbanístic de l’Alt Camp
356-00771/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 14, tinguda el 26.07.2022, 
DSPC-C 381.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Agricultura 
i Ramaderia davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural perquè informi sobre el Pla de ramaderia 
extensiva
356-00785/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 14, tinguda el 26.07.2022, 
DSPC-C 381.

Sol·licitud de compareixença de Gerard Cardona, en representació 
de l’Associació Pallaresa de Ramaders d’Oví, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè 
informi sobre la situació de la ramaderia al Pallars Jussà
356-00786/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 14, tinguda el 26.07.2022, 
DSPC-C 381.
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Sol·licitud de compareixença de Maite Puy Torruella, en representació 
de l’Associació Pallaresa de Ramaders d’Oví, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè 
informi sobre la situació de la ramaderia al Pallars Jussà
356-00787/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 14, tinguda el 26.07.2022, 
DSPC-C 381.

Sol·licitud de compareixença de Francesc de Dalmases, diputat 
del Parlament, davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre la situació viscuda per una periodista del programa FAQS 
i les denúncies d’altres periodistes que han patit situacions similars
356-00808/13

SOL·LICITUD

Presentació: Eulàlia Reguant i Cura, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG 
(reg. 69884).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2022.

Sol·licitud de compareixença dels directors de Catalunya Ràdio, 
TV3 i l’Agència Catalana de Notícies davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informin sobre la situació viscuda per una periodista 
del programa FAQS i les denúncies d’altres periodistes que han patit 
situacions similars
356-00809/13

SOL·LICITUD

Presentació: Eulàlia Reguant i Cura, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG 
(reg. 69885).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2022.



BOPC 372
29 de juliol de 2022

4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 16

Sol·licitud de compareixença del director del programa FAQS davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la situació viscuda 
per una periodista d’aquest programa i les denúncies d’altres 
periodistes que han patit situacions similars
356-00810/13

SOL·LICITUD

Presentació: Eulàlia Reguant i Cura, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG 
(reg. 69886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2022.

Sol·licitud de compareixença del director de Ferrocarrils 
de la Generalitat Operadora davant la Comissió de Polítiques Digitals 
perquè informi sobre la modificació dels horaris de la línia entre 
Lleida i la Pobla de Segur
356-00817/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP 
PSC-Units (reg. 70095).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 26.07.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
per a la Promoció del Transport Públic davant la Comissió 
de Polítiques Digitals perquè informi sobre la modificació dels horaris 
de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur
356-00818/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP 
PSC-Units (reg. 70096).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 26.07.2022.

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

Compareixença d’una representació de Salvem la Pagesia davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
per a informar sobre els efectes de les glaçades de l’abril del 2022
357-00691/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 14, tinguda el 26.07.2022, DSPC-C 381.
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Compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats 
Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
per a informar sobre la situació del sector oví i cabrum
357-00692/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 14, tinguda el 26.07.2022, DSPC-C 381.

Compareixença d’una representació de la Comunitat de Regants 
de l’Aldea-Camarles davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre la situació 
dels agricultors de la Comunitat de Regants
357-00693/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 14, tinguda el 26.07.2022, DSPC-C 381.

Compareixença de Francesc Josep Esquerda, president 
de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
per a informar sobre la situació del subministrament d’aigua potable 
als municipis d’aquesta mancomunitat
357-00694/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 14, tinguda el 26.07.2022, DSPC-C 381.

Compareixença de Xesca Abelló, representant d’Unió de Pagesos, 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural per a informar sobre el Pla director urbanístic 
de l’Alt Camp
357-00695/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 14, tinguda el 26.07.2022, DSPC-C 381.
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Compareixença de la directora general d’Agricultura i Ramaderia 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural per a informar sobre el Pla de ramaderia extensiva
357-00696/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 14, tinguda el 26.07.2022, DSPC-C 381.

Compareixença de Gerard Cardona, en representació de l’Associació 
Pallaresa de Ramaders d’Oví, davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre 
la situació de la ramaderia al Pallars Jussà
357-00697/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 14, tinguda el 26.07.2022, DSPC-C 381.

Compareixença de Maite Puy Torruella, en representació 
de l’Associació Pallaresa de Ramaders d’Oví, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
per a informar sobre la situació de la ramaderia al Pallars Jussà
357-00698/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 14, tinguda el 26.07.2022, DSPC-C 381.

Sessió informativa de la presidenta del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant 
la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a informar sobre la resolució del procediment 
de selecció per a les direccions de Televisió de Catalunya 
i Catalunya Ràdio
359-00020/13

SOL·LICITUD

Presentació: presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (reg. 
70475).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2022.
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