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3. Tramitacions en curs

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

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 6/2022, sobre l’Entitat Autònoma del 
Diari Oficial i de Publicacions, corresponent a l’exercici del 2020
256-00023/13
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 5

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2022, sobre el Servei Meteorològic 
de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018
256-00024/13
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 7

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’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre la matrícula de la formació professional
354-00143/13
Sol·licitud i tramitació 9

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre la gratuïtat de les activitats extraescolars per l’avançament de l’inici 
del curs escolar
354-00144/13
Sol·licitud i tramitació 9

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre l’adjudicació de places de tècnic especialista en educació infantil a la 
província de Barcelona
354-00152/13
Sol·licitud i tramitació 9

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

Proposta d’audiència en ponència de Josep Monràs Galindo, responsable dels pro-
grames de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01106/13
Sol·licitud 9

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Martorell, president de l’Associació Ca-
talana de Tècnics i Tècniques d’Educació de l’Àmbit Local, amb relació al Projecte 
de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01107/13
Sol·licitud 10

Proposta d’audiència en ponència de Teresa Sambola Ferré, coordinadora de l’Àrea 
d’Educació, Esport i Joventut de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01108/13
Sol·licitud 10
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Proposta d’audiència en ponència de Xavier Martínez Celorrio, professor de socio-
logia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de composició 
del Consell d’Educació de Catalunya
352-01109/13
Sol·licitud 10

Proposta d’audiència en ponència de l’alcalde d’Esparraguera, membre de la Comis-
sió d’Educació de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01110/13
Sol·licitud 10

Proposta d’audiència en ponència de Begonya Gasch Yagüe, gerenta de la Fundació 
El Llindar i vicepresidenta de l’Associació Espanyola d’Escoles de Segona Oportuni-
tat, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01111/13
Sol·licitud 11

Proposta d’audiència en ponència Francisco Ramos, en representació de Comissions 
Obreres de Catalunya i representant al Consell Educatiu de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01112/13
Sol·licitud 11

Proposta d’audiència en ponència de Iolanda Estrada Sanz, en representació de la 
Unió General de Treballadors i representant al Consell Educatiu de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01113/13
Sol·licitud 11

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Fundesplai amb relació al 
Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01114/13
Sol·licitud 11

Proposta d’audiència en ponència d’Antònia López Barba, directora del Club Infan-
til Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons, amb relació al Projecte de llei de composició del 
Consell d’Educació de Catalunya
352-01115/13
Sol·licitud 12

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Projecte de convivència i 
èxit educatiu i del Programa de coeducació del Departament d’Educació amb relació 
al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01116/13
Sol·licitud 12

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Mestres 
Rosa Sensat amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació 
de Catalunya
352-01117/13
Sol·licitud 12

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Font i Cardona, secretari del Consell 
Nacional de la Cultura i les Arts, amb relació al Projecte de llei de composició del 
Consell d’Educació de Catalunya
352-01118/13
Sol·licitud 12

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’organització del Congrés 
Internacional d’Educació als territoris rurals amb relació al Projecte de llei de com-
posició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01119/13
Sol·licitud 13

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les Associacions Federades 
de Famílies d’Alumnes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició 
del Consell d’Educació de Catalunya
352-01120/13
Sol·licitud 13
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Proposta d’audiència en comissió de Jesús Viñas Cirera, president del Consell Es-
colar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Edu-
cació de Catalunya
352-01133/13
Sol·licitud 13

Proposta d’audiència en ponència d’Anna Simó Castelló, expresidenta del Consell 
Escolar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell 
d’Educació de Catalunya
352-01134/13
Sol·licitud 13

Proposta d’audiència en ponència de Ferran Ruiz, expresident del Consell Escolar 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació 
de Catalunya
352-01135/13
Sol·licitud 14

Proposta d’audiència en comissió de Maria Truñó i Salvadó, comissionada d’Edu-
cació de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de composició 
del Consell d’Educació de Catalunya
352-01136/13
Sol·licitud 14

Proposta d’audiència en ponència de Carme Boqué i Torremorell, mestra, doctora 
en pedagogia i professora de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de 
llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01137/13
Sol·licitud 14

Proposta d’audiència en comissió de Marta Comas Sàbat, directora de l’Àrea d’In-
novació, Programes i Formació del Consorci d’Educació de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01138/13
Sol·licitud 14

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Carol, tècnic municipal d’educació de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb relació al Projecte de llei de composició del 
Consell d’Educació de Catalunya
352-01139/13
Sol·licitud 15

Proposta d’audiència en comissió de la subdirectora general de Participació Ciutada-
na amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01140/13
Sol·licitud 15

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Cela, exmembre del Consell Escolar 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació 
de Catalunya
352-01141/13
Sol·licitud 15

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Rodon Cuixart, secretari del Consell 
Escolar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell 
d’Educació de Catalunya
352-01142/13
Sol·licitud 15

Proposta d’audiència en ponència de Martí Olivella, activista social, amb relació al 
Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01143/13
Sol·licitud 15

Proposta d’audiència en comissió de Roc Morella, president del Consell Nacional 
dels Infants i els Adolescents de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de com-
posició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01144/13
Sol·licitud 16
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Proposta d’audiència en ponència de Josep Gassó Espina, president de la Funda-
ció Catalana de l’Esplai, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell 
d’Educació de Catalunya
352-01145/13
Sol·licitud 16

Proposta d’audiència en ponència d’Anna Grau Jiménez, presidenta del Moviment 
de Centres d’Esplai Cristians Catalans, amb relació al Projecte de llei de composició 
del Consell d’Educació de Catalunya
352-01146/13
Sol·licitud 16

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Rial, director general de l’escola Ve-
druna Escorial Vic, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Edu-
cació de Catalunya
352-01147/13
Sol·licitud 16

Proposta d’audiència en ponència d’Eva Salvà, directora general de l’Agrupació 
Escolar Catalana, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Edu-
cació de Catalunya
352-01148/13
Sol·licitud 16

Proposta d’audiència en ponència de Toni Burgaya, secretari general de les Institu-
cions Educatives de l’Escola Pia, amb relació al Projecte de llei de composició del 
Consell d’Educació de Catalunya
352-01149/13
Sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics davant la Co-
missió d’Educació perquè informi sobre la classificació dels centres educatius se-
gons llur complexitat i el procediment per a actualitzar-la
356-00823/13
Sol·licitud 17

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

Compareixença d’una representació de l’associació Irídia davant la Comissió d’Es-
tudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
357-00736/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 17

Compareixença de Kaire Ba Dejuan, responsable de formacions i coordinadora del 
projecte «Pareu de parar-me» de SOS Racisme, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Racisme Institucional i Estructural
357-00737/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 17

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 18

Resolució de cessament i nomenament de personal eventual del Parlament de Ca-
talunya
Acord 18
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3. Tramitacions en curs

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

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 6/2022, sobre l’Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, corresponent a l’exercici 
del 2020
256-00023/13

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 68844; 69835; 70021; 70592; 70727 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

08.09.2022

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 68844)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Andrés Bello Sanz, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la siguiente propuesta de resolución, subsiguiente al debate del Procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 6/2022, sobre l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions, corresponent a l’exercici del 2020 (tram. 256-00023/13).

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalització 6/2022, sobre 

l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, corresponent a l’exercici del 
2020 (tram. 256-00023/13) y insta al Gobierno a seguir les recomendaciones de 
dicho informe.

Palacio del Parlamento, 14 de julio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Andrés Bello Sanz, diputado, GP VOX

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 69835)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2022, sobre l’Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, corresponent a l’exercici del 2020 
(tram. 256-00023/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2022, sobre l’Enti-

tat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, corresponent a l’exercici del 2020 
(tram. 256-00023/13) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 70021)

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Infor-
me de fiscalització 6/2022, sobre l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publica-
cions, corresponent a l’exercici del 2020 (tram. 256-00023/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2022, sobre l’Enti-

tat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, corresponent a l’exercici del 2020 
(tram. 256-00023/13) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 70592)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2022, sobre l’Entitat Autònoma 
del Diari Oficial i de Publicacions, corresponent a l’exercici del 2020 (tram. 256-
00023/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2022, sobre l’Enti-

tat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, corresponent a l’exercici del 2020 
(tram. 256-00023/13) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 70727)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2022, sobre l’Entitat Au-
tònoma del Diari Oficial i de Publicacions, corresponent a l’exercici del 2020 (tram. 
256-00023/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2022, sobre l’Enti-

tat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, corresponent a l’exercici del 2020 
(tram. 256-00023/13) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2022, sobre el 
Servei Meteorològic de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018
256-00024/13

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 69834; 70020; 70591; 70728 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 08.09.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 69834)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2022, sobre el Servei 
Meteorològic de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-00024/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2022, sobre el 

Servei Meteorològic de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-
00024/13) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 70020)

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Infor-
me de fiscalització 7/2022, sobre el Servei Meteorològic de Catalunya, corresponent 
a l’exercici del 2018 (tram. 256-00024/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2022, sobre el 

Servei Meteorològic de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-
00024/13) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 70591)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2022, sobre el Servei Meteoro-
lògic de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-00024/13)
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2022, sobre el 

Servei Meteorològic de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-
00024/13) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 70728)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2022, sobre el Servei 
Meteorològic de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-00024/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2022, sobre el 

Servei Meteorològic de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-
00024/13) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP
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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’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre la matrícula de la formació professional
354-00143/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP (reg. 70994).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 08.09.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre la gratuïtat de les activitats extraescolars 
per l’avançament de l’inici del curs escolar
354-00144/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP (reg. 70995).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 08.09.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb 
el conseller d’Educació sobre l’adjudicació de places de tècnic 
especialista en educació infantil a la província de Barcelona
354-00152/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP (reg. 71006).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 08.09.2022.

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

Proposta d’audiència en ponència de Josep Monràs Galindo, 
responsable dels programes de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut 
de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01106/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70009).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Martorell, president de 
l’Associació Catalana de Tècnics i Tècniques d’Educació de l’Àmbit 
Local, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell 
d’Educació de Catalunya
352-01107/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70009).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Teresa Sambola Ferré, 
coordinadora de l’Àrea d’Educació, Esport i Joventut de la Diputació 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de composició del 
Consell d’Educació de Catalunya
352-01108/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70009).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Martínez Celorrio, 
professor de sociologia de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01109/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70009).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de l’alcalde d’Esparraguera, 
membre de la Comissió d’Educació de la Federació de Municipis de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell 
d’Educació de Catalunya
352-01110/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70009).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Begonya Gasch Yagüe, gerenta 
de la Fundació El Llindar i vicepresidenta de l’Associació Espanyola 
d’Escoles de Segona Oportunitat, amb relació al Projecte de llei de 
composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01111/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70009).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència Francisco Ramos, en 
representació de Comissions Obreres de Catalunya i representant 
al Consell Educatiu de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01112/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70009).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Iolanda Estrada Sanz, en 
representació de la Unió General de Treballadors i representant al 
Consell Educatiu de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01113/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70009).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Fundesplai 
amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació 
de Catalunya
352-01114/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70009).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’Antònia López Barba, directora 
del Club Infantil Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons, amb relació al 
Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01115/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70009).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Projecte 
de convivència i èxit educatiu i del Programa de coeducació 
del Departament d’Educació amb relació al Projecte de llei de 
composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01116/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70009).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació de Mestres Rosa Sensat amb relació al Projecte de llei 
de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01117/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70009).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Font i Cardona, secretari 
del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, amb relació al Projecte 
de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01118/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70009).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’organització del Congrés Internacional d’Educació als territoris 
rurals amb relació al Projecte de llei de composició del Consell 
d’Educació de Catalunya
352-01119/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70009).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les 
Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de 
Catalunya
352-01120/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70009).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en comissió de Jesús Viñas Cirera, president 
del Consell Escolar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01133/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70589).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Anna Simó Castelló, expresidenta 
del Consell Escolar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01134/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70589).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Ferran Ruiz, expresident del 
Consell Escolar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01135/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70589).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en comissió de Maria Truñó i Salvadó, 
comissionada d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01136/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70589).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Carme Boqué i Torremorell, 
mestra, doctora en pedagogia i professora de la Universitat Ramon 
Llull, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell 
d’Educació de Catalunya
352-01137/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70589).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en comissió de Marta Comas Sàbat, directora 
de l’Àrea d’Innovació, Programes i Formació del Consorci d’Educació 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de composició del 
Consell d’Educació de Catalunya
352-01138/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70589).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Lluís Carol, tècnic municipal 
d’educació de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb relació al 
Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01139/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70589).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en comissió de la subdirectora general de 
Participació Ciutadana amb relació al Projecte de llei de composició 
del Consell d’Educació de Catalunya
352-01140/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70589).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Cela, exmembre del 
Consell Escolar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01141/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70589).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Rodon Cuixart, secretari 
del Consell Escolar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01142/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70589).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Martí Olivella, activista social, 
amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació 
de Catalunya
352-01143/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70589).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.
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Proposta d’audiència en comissió de Roc Morella, president del 
Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de 
Catalunya
352-01144/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70589).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Gassó Espina, president 
de la Fundació Catalana de l’Esplai, amb relació al Projecte de llei de 
composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01145/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70589).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Anna Grau Jiménez, presidenta 
del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans, amb relació al 
Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01146/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70589).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Rial, director general 
de l’escola Vedruna Escorial Vic, amb relació al Projecte de llei de 
composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01147/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70589).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Eva Salvà, directora general 
de l’Agrupació Escolar Catalana, amb relació al Projecte de llei de 
composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01148/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70589).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Toni Burgaya, secretari general 
de les Institucions Educatives de l’Escola Pia, amb relació al Projecte 
de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
352-01149/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70589).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics 
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la classificació 
dels centres educatius segons llur complexitat i el procediment per a 
actualitzar-la
356-00823/13

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 70758).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

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

Compareixença d’una representació de l’associació Irídia davant la 
Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
357-00736/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
sessió 2, tinguda el 21.01.2022, DSPC-C 179.

Compareixença de Kaire Ba Dejuan, responsable de formacions i 
coordinadora del projecte «Pareu de parar-me» de SOS Racisme, 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i 
Estructural
357-00737/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
sessió 2, tinguda el 21.01.2022, DSPC-C 179.



BOPC 380
13 de setembre de 2022

4.90.10. Càrrecs i personal 18

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Albert Soriano Royes com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 6 de setembre de 2022, la vicepresidenta segona del Parlament ha proposat 
nomenar Albert Soriano Royes assistent de la Vicepresidència Segona del Parla-
ment, com a personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Albert Soriano Royes assistent de la Vicepresidència Segona del Par-

lament, com a personal eventual, amb efectes del 7 de setembre de 2022, amb els 
drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la vicepresidenta primera del Parlament en 
funcions de presidenta, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la noti-
ficació 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 administratiu comú de les 
administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, en virtut 
dels 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, 6 setembre de 2022
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Resolució de cessament i nomenament de personal eventual del 
Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament i nou nomenament d’Alba Rincón Pérez com a 
personal eventual del Parlament de Catalunya
El 27 d’octubre de 2021, Alba Rincón Pérez va ser nomenada assistent de la Vi-

cepresidència Segona del Parlament, com a personal eventual.
El 6 de setembre de 2022, la vicepresidenta segona del Parlament ha proposat 

nomenar Alba Rincón Pérez assessora de la Vicepresidència Segona del Parlament, 
com a personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,
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Resolc: 
Fer cessar Alba Rincón Pérez com a assistent de la Vicepresidència Segona del 

Parlament, amb efectes del 7 de setembre de 2022 i nomenar-la assessora de la Vi-
cepresidència Segona del Parlament, com a personal eventual, amb efectes de la 
mateixa data.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la vicepresidenta primera del Parlament, en 
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de confor-
mitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o 
bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat 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, 6 de setembre de 2022
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch
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	352-01115/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Projecte de convivència i èxit educatiu i del Programa de coeducació del Departament d’Educació amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01116/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Mestres Rosa Sensat amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01117/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Font i Cardona, secretari del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01118/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’organització del Congrés Internacional d’Educació als territoris rurals amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01119/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01120/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jesús Viñas Cirera, president del Consell Escolar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01133/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Anna Simó Castelló, expresidenta del Consell Escolar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01134/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Ferran Ruiz, expresident del Consell Escolar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01135/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Maria Truñó i Salvadó, comissionada d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01136/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carme Boqué i Torremorell, mestra, doctora en pedagogia i professora de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01137/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Marta Comas Sàbat, directora de l’Àrea d’Innovació, Programes i Formació del Consorci d’Educació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01138/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Lluís Carol, tècnic municipal d’educació de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01139/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de la subdirectora general de Participació Ciutadana amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01140/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jaume Cela, exmembre del Consell Escolar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01141/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Rodon Cuixart, secretari del Consell Escolar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01142/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Martí Olivella, activista social, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01143/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Roc Morella, president del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01144/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Gassó Espina, president de la Fundació Catalana de l’Esplai, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01145/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Anna Grau Jiménez, presidenta del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01146/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Ramon Rial, director general de l’escola Vedruna Escorial Vic, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01147/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Eva Salvà, directora general de l’Agrupació Escolar Catalana, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01148/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Toni Burgaya, secretari general de les Institucions Educatives de l’Escola Pia, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
	352-01149/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la classificació dels centres educatius segons llur complexitat i el procediment per a actualitzar-la
	356-00823/13
	Sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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	357-00736/13
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