
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment de recursos i serveis en les infraestruc-
tures sanitàries públiques del Baix Llobregat nord
250-00707/13
Esmenes presentades 5

Proposta de resolució sobre el transport ferroviari al Baix Penedès
250-00711/13
Esmenes presentades 5

Proposta de resolució sobre la modificació del Pla director urbanístic de l’actuació 
urbanística urgent de Santa Maria de Gallecs
250-00718/13
Esmenes presentades 6

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre la relació comercial i les bases de l’acord del 2021 entre l’Hospital Clínic de 
Barcelona i la Fundació Social Plató
354-00142/13
Sol·licitud i tramitació 9

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre les mesures i els recursos mobilitzats per a contenir la propagació del virus 
de la verola del mico
354-00150/13
Sol·licitud i tramitació 9

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes amb la con-
sellera d’Igualtat i Feminismes sobre la reunió amb Mohamed Said Badaoui i les 
actuacions fetes per a aturar-ne l’ordre d’expulsió
354-00151/13
Sol·licitud i tramitació 9

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori amb 
el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre les ac-
cions previstes en l’àmbit de les polítiques digitals
354-00153/13
Sol·licitud i tramitació 9

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre l’inici del curs escolar 2022-2023
354-00154/13
Sol·licitud i tramitació 10

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre el balanç de la primera setmana del curs escolar 2022-2023
354-00156/13
Sol·licitud i tramitació 10
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Pascual Alfaro, jutge del Jutjat de Vi-
olència sobre la Dona número 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 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
352-01121/13
Sol·licitud 10

Proposta d’audiència en ponència de Lucía Avilés Palacios, magistrada del Jutjat 
Penal número 2 de Mataró, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 47 de la Llei 5/2008, 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
352-01122/13
Sol·licitud 10

Proposta d’audiència en ponència de María del Mar Daza Bonachela, advocada i 
experta en dret penal i criminologia de la Universitat de Granada, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per 
a dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills
352-01123/13
Sol·licitud 11

Proposta d’audiència en ponència de María José Jiménez Díaz, professora titular 
de dret penal de la Universitat de Granada, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de 
violència masclista i llurs filles i fills
352-01124/13
Sol·licitud 11

Proposta d’audiència en ponència de Rosa Peris Cervera, exdirectora de l’Institut 
de les Dones i diputada de les Corts Valencianes, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 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
352-01125/13
Sol·licitud 11

Proposta d’audiència en ponència de Mar Serna Calvo, magistrada del Jutjat Social 
número 23 de Barcelona i fundadora de l’Associació de Dones Jutgesses d’Espanya, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 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
352-01126/13
Sol·licitud 11

Proposta d’audiència en ponència de Carmen Valenzuela Hidalgo, membre de la 
Junta de Govern i responsable del torn d’ofici de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona i especialista en temes de gènere, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 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
352-01127/13
Sol·licitud 12

Proposta d’audiència en ponència de Núria Milà Gonzalo, advocada especialista en 
violència de gènere i presidenta de Dones Juristes, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 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
352-01128/13
Sol·licitud 12
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Proposta d’audiència en ponència d’Encarna Bodelón González, membre del Grup 
de Recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per 
a dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills
352-01129/13
Sol·licitud 12

Proposta d’audiència en ponència de Marisa Fernández, representant de Dones 
Juristes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 
5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, relativa a les indem-
nitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills
352-01130/13
Sol·licitud 12

Proposta d’audiència en ponència de José García Añón, director general de Refor-
mes Democràtiques i Accés a la Justícia de la Conselleria de Justícia, Interior i Ad-
ministració Pública de la Generalitat Valenciana, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 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
352-01131/13
Sol·licitud 13

Proposta d’audiència en ponència de José Antonio Ruiz, coordinador de la Plata-
forma d’Infància de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 47 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència mas-
clista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència 
masclista i llurs filles i fills
352-01132/13
Sol·licitud 13

Proposta d’audiència en ponència d’Eva Zafra Aparici, doctora en Antropologia So-
cial i Cultural i professora del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social 
de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 47 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència mas-
clista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència 
masclista i llurs filles i fills
352-01150/13
Sol·licitud 13

Proposta d’audiència en ponència de Laura Roman Martin, doctora en dret i profes-
sora de Dret Constitucional de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat 
Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la 
Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, relativa a les in-
demnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills
352-01151/13
Sol·licitud 14

Proposta d’audiència en ponència de Júlia Vega Soria, coordinadora del grup de 
treball sobre violències masclistes del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 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
352-01152/13
Sol·licitud 14

Proposta d’audiència en ponència de Marta Ariste, advocada, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a do-
nes víctimes de violència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a 
dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills
352-01153/13
Sol·licitud 14

Proposta d’audiència en ponència d’Encarna Bodelón, doctora en dret i professora 
de Filosofia del Dret de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 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
352-01154/13
Sol·licitud 15
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Sol·licitud de compareixença de Jorge Flores Fernández, fundador i director de 
PantallasAmigas, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre 
l’assetjament que pateixen les dones a les xarxes socials
356-00805/13
Sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença d’Alika Kinan davant la Comissió d’Igualtat i Feminis-
mes perquè informi sobre la necessitat d’abolir la prostitució
356-00811/13
Sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença d’Amelia Tiganus davant la Comissió d’Igualtat i Femi-
nismes perquè informi sobre la necessitat d’abolir la prostitució
356-00812/13
Sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Creación Positiva 
davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè expliqui el projecte «Acollides 
feministes: transformem juntes»
356-00822/13
Sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català de la Salut davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la relació comercial i les bases de l’acord 
del 2021 entre l’Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació Social Plató
356-00826/13
Sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Campistol, director de l’Hospital Clínic 
de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la relació comer-
cial i les bases de l’acord del 2021 entre l’Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació 
Social Plató
356-00827/13
Sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença d’Alicia Bolaño García davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre la situació dels pacients amb càncer de mama metastàtic
356-00829/13
Sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urba-
na del Govern de l’Estat davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè 
informi sobre l’estat de la xarxa de Rodalies de Catalunya i Adif
356-00830/13
Sol·licitud 17

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

Compareixença de Guillem López Casasnovas, doctor en economia pública per la 
Universitat de York i catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, davant 
la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00546/13
Substanciació 17

Compareixença de Marta Espasa, doctora en economia i professora d’hisenda pú-
blica de la Universitat de Barcelona i secretària d’Hisenda del Departament d’Eco-
nomia i Hisenda, davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb 
Catalunya
357-00553/13
Substanciació 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 d’Acció Exterior i Govern Obert al vicepresi-
dent del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00136/13
Presentació: president de la Generalitat 18
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment de recursos i serveis en 
les infraestructures sanitàries públiques del Baix Llobregat nord
250-00707/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71718 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 13.09.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 71718)

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

Garantir la cobertura amb els professionals necessaris als Centres d’Atenció Pri-
mària i als consultoris del Baix Llobregat Nord, amb la contractació de nous profes-
sionals a l’atenció primària.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació i supressió del punt 2

Garantir de dilluns a divendres la cobertura assistencial als Centres d’Atenció 
Primària dels municipis del Baix Llobregat Nord als horaris i ràtios prepandèmia.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De supressió al punt 3

Iniciar els tràmits per a la construcció d’un nou CAP a Abrera d’assistència 24 
hores que garanteixi una correcta atenció a la ciutadania i uns espais confortables i 
funcionals pels professionals.

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

Destinar el 25% dels Pressupostos a l’atenció primària.

Proposta de resolució sobre el transport ferroviari al Baix Penedès
250-00711/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71714 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 13.09.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 71714 I 71889)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició al punt 1

1. Instar al govern a que insti al govern de l’Estat i a RENFE a augmentar el 
material ferroviari i el número de maquinistes per tal de revisar, en el termini de 6 
mesos, l’oferta de serveis ferroviaris de la línia R2-Sud de Rodalies entre Barcelona, 
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Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders en el tram que comunica aquestes es-
tacions amb les de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell per tal d’adequar-la 
a l’actual demanda tot aplicant una augment de serveis ferroviaris especialment a 
primera hora del matí i última hora del vespre.

Així mateix, instar al Govern a que insti al govern de l’Estat a reclamar el tras-
pàs definitiu i complert de Rodalies de Catalunya que inclogui el finançament, la 
infraestructura, el personal i el material mòbil.»

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 2

2. Accelerar al màxim el desplegament de la T-Mobilitat per tal d’assolir el més 
aviat possible un sistema tarifari del transport públic més Just i equitatiu per a tots 
els municipis.

Proposta de resolució sobre la modificació del Pla director urbanístic 
de l’actuació urbanística urgent de Santa Maria de Gallecs
250-00718/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71716; 71717; 71733 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 13.09.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 71717)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació de l’apartat 3

3. Renunciar a qualsevol reclamació per indemnització per part de l’INCASOL o 
de la Generalitat de Catalunya, front als Ajuntaments o qualsevol altra administra-
ció local afectada que no hagi rebut finançament per part de l’INCASOL i, per tant, 
el conveni quedi anul·lat totalment. En el cas que el conveni s’hagi desenvolupat no-
més parcialment i l’INCASOL hagi fet aportacions a l’ajuntament, l’INCASOL pot 
reclamar les indemnitzacions corresponents.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 71716)

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

1. Encarregar una diagnosi sobre la idoneïtat d’ampliar l’àmbit de l’espai agra-
ri protegit amb l’objectiu de determinar els tràmits que els Ajuntaments haurien 
d’aprovar per a la desclassificació dels sectors i els corresponents impactes jurídics 
i econòmics que haurien d’assumir les administracions.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

2. A partir de la diagnosi i dels resultats d’aquesta, consensuar les decisions a 
prendre.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació del punt 3

3. Renunciar a qualsevol reclamació per indemnització per part de l’INCASOL 
o de la Generalitat de Catalunya, front als Ajuntaments o qualsevol altra adminis-
tració local afectada.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya (4)
De supressió del punt 6 a

6.a) Aturar totes les tramitacions que tenen a veure amb l’execució de la cons-
trucció del polígon de llevant sud i Can Planes.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya (5)
De supressió del punt 6 b

6.b) Incorporar el sector Riera de Caldes II a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs 
i anul·lar el sostre industrial i/o terciari actualment permès, mantenint les cessions 
realitzades per a parc i equipaments.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya (6)
De supressió del punt 7 a

7.a) Anul·lar el sostre industrial i terciari, actualment permès al Sector de Can 
Banús II Àmbit 1 i al sector Castell de Mogoda per tal d’afavorir la integració 
d’aquests sectors a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya (7)
De supressió del punt 7 b

7.b) Ampliar l’àmbit de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs amb la incorporació 
del Parc del Calderí, el nucli històric de Mogoda i la Plana del Molí de Santa Per-
pètua.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya (8)
De supressió del punt 8 a

8.a) Incorporar a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs el parc dels Pinetons com 
a zona de pre-parc, i també tots els terrenys situats a l’oest de la ronda dels Pinetons 
amb l’actual límit de l’EIN.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya (9)
De supressió del punt 8 b

8.b) Treballar, conjuntament amb l’Ajuntament, per incorporar en l’aprovació 
provisional del nou POUM de Mollet, com a zona de pre-parc, la part de la parcel·la 
situada en la confluència del parc dels Pinetons i el barri de Can Borrell, resultat de 
la reducció de les peces d’equipaments situades per sota de l’AP-7 i a l’oest de Can 
Borrell.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya (10)
De supressió del punt 8 c

8.c) Estudiar la finalització de l’activitat de tir al plat, quan s’acabi el termini de 
la concessió actual, i la incorporació de l’espai que ocupa a l’Espai d’Interès Natural 
de Gallecs, tot reconvertint aquest espai a activitats sostenibles i respectuoses amb 
l’entorn i mantenint l’herbassar.
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Esmena 12
GP de Junts per Catalunya (11)
De supressió del punt 8 d

8.d) Estudiar, conjuntament amb el titular de la infraestructura, el trasllat de 
l’activitat del centre emissor situat a la carena dels Bandolers, afavorir la restauració 
biològica de la zona i, alhora, mantenir-hi les tanques i l’herbassar.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya (12)
De supressió 10 a

10.a) Paralitzar qualsevol nova construcció en l’àmbit del Pla Director Urbanístic 
de l’ACTUR Santa Maria de Gallecs fora del sòl urbà de l’Estany de Gallecs.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya (13)
De supressió 10 b

10.b) Incorporar a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs la resta del sòl no desen-
volupat.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 71733)

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De supressió i addició al punt 9 a

9.a) Iniciar les actuacions pertinents amb l’Agència Catalana de l’Aigua i el Con-
sorci per a la Defensa del Besòs per restaurar biològicament el converses amb els 
ajuntaments implicats i el Consorci Besós Tordera per estudiar les possibles accions 
de restauració biològica al tram canalitzat de la riera Seca a l’Espai d’Interès Na-
tural de Gallecs.
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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 de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la relació comercial i les bases de l’acord 
del 2021 entre l’Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació Social 
Plató
354-00142/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 70979).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 13.09.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre les mesures i els recursos mobilitzats per a 
contenir la propagació del virus de la verola del mico
354-00150/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP ECP (reg. 71001).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 13.09.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat i 
Feminismes amb la consellera d’Igualtat i Feminismes sobre la reunió 
amb Mohamed Said Badaoui i les actuacions fetes per a aturar-ne 
l’ordre d’expulsió
354-00151/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX (reg. 71005).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori amb el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori sobre les accions previstes en l’àmbit de les 
polítiques digitals
354-00153/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units (reg. 71664).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Territori, 13.09.2022.



BOPC 384
16 de setembre de 2022

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 10

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre l’inici del curs escolar 2022-2023
354-00154/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 71665).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 12.09.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre el balanç de la primera setmana del curs 
escolar 2022-2023
354-00156/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 71736).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 12.09.2022.

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

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Pascual Alfaro, jutge 
del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la 
Llei 5/2008, 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
352-01121/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Lucía Avilés Palacios, 
magistrada del Jutjat Penal número 2 de Mataró, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 
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
352-01122/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de María del Mar Daza Bonachela, 
advocada i experta en dret penal i criminologia de la Universitat 
de Granada, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 47 de la Llei 5/2008, 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
352-01123/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de María José Jiménez Díaz, 
professora titular de dret penal de la Universitat de Granada, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la 
Llei 5/2008, 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
352-01124/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Rosa Peris Cervera, exdirectora 
de l’Institut de les Dones i diputada de les Corts Valencianes, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la 
Llei 5/2008, 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
352-01125/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Mar Serna Calvo, magistrada 
del Jutjat Social número 23 de Barcelona i fundadora de l’Associació 
de Dones Jutgesses d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 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
352-01126/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Carmen Valenzuela Hidalgo, 
membre de la Junta de Govern i responsable del torn d’ofici de 
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i especialista en 
temes de gènere, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 47 de la Llei 5/2008, 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
352-01127/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Núria Milà Gonzalo, advocada 
especialista en violència de gènere i presidenta de Dones Juristes, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la 
Llei 5/2008, 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
352-01128/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Encarna Bodelón González, 
membre del Grup de Recerca Antígona de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 47 de la Llei 5/2008, 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
352-01129/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Marisa Fernández, representant 
de Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 47 de la Llei 5/2008, 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
352-01130/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de José García Añón, director 
general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia de la 
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la 
Generalitat Valenciana, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 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
352-01131/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de José Antonio Ruiz, coordinador 
de la Plataforma d’Infància de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 
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
352-01132/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 70522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Eva Zafra Aparici, doctora 
en Antropologia Social i Cultural i professora del Departament 
d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
47 de la Llei 5/2008, 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
352-01150/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70795).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Laura Roman Martin, doctora 
en dret i professora de Dret Constitucional de la Facultat de 
Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 
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
352-01151/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70795).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Júlia Vega Soria, coordinadora 
del grup de treball sobre violències masclistes del Consell Nacional 
de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 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
352-01152/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70795).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Marta Ariste, advocada, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la 
Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de 
violència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a 
dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills
352-01153/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70795).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’Encarna Bodelón, doctora en 
dret i professora de Filosofia del Dret de la Facultat de Dret de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 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
352-01154/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 70795).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.

Sol·licitud de compareixença de Jorge Flores Fernández, fundador 
i director de PantallasAmigas, davant la Comissió d’Igualtat i 
Feminismes perquè informi sobre l’assetjament que pateixen les 
dones a les xarxes socials
356-00805/13

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units (reg. 69816).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Alika Kinan davant la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d’abolir la 
prostitució
356-00811/13

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units (reg. 69965).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Amelia Tiganus davant la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d’abolir la 
prostitució
356-00812/13

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units (reg. 69966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
Creación Positiva davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè 
expliqui el projecte «Acollides feministes: transformem juntes»
356-00822/13

SOL·LICITUD

Presentació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP (reg. 70723).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 12.09.2022.

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català de la 
Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la relació 
comercial i les bases de l’acord del 2021 entre l’Hospital Clínic de 
Barcelona i la Fundació Social Plató
356-00826/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 70980).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 13.09.2022.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Campistol, director de 
l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la relació comercial i les bases de l’acord del 2021 
entre l’Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació Social Plató
356-00827/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 70981).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 13.09.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Alicia Bolaño García davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació dels pacients amb 
càncer de mama metastàtic
356-00829/13

SOL·LICITUD

Presentació: Anna Grau Arias, del GP Cs (reg. 71701).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 13.09.2022.
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Sol·licitud de compareixença de la ministra de Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana del Govern de l’Estat davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre l’estat de la xarxa 
de Rodalies de Catalunya i Adif
356-00830/13

SOL·LICITUD

Presentació: Eulàlia Reguant i Cura, juntament amb un altre diputat del GP CUP-N-
CG (reg. 71727).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 13.09.2022.

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

Compareixença de Guillem López Casasnovas, doctor en economia 
pública per la Universitat de York i catedràtic d’economia de la 
Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00546/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric 
de l’Estat amb Catalunya, tinguda el 13.09.2022, DSPC-C 389.

Compareixença de Marta Espasa, doctora en economia i professora 
d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona i secretària 
d’Hisenda del Departament d’Economia i Hisenda, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00553/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric 
de l’Estat amb Catalunya, tinguda el 13.09.2022, DSPC-C 389.
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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 d’Acció Exterior i Govern Obert 
al vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00136/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 71902 / Coneixement: 15.09.2022

A la Mesa del Parlament
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 d’Acció Exterior i Govern Obert, senyora 
Victòria Alsina i Burgués, els dies 14 i 15 de setembre de 2022, mentre romangui 
fora de Catalunya, s’encarrega el despatx del seu Departament el vicepresident i 
conseller de Polítiques Digitals i Territori, senyor Jordi Puigneró i Ferrer.

Ben cordialment,

Barcelona, 13 de setembre de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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	Proposta d’audiència en ponència de María José Jiménez Díaz, professora titular de dret penal de la Universitat de Granada, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violènci
	352-01124/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Rosa Peris Cervera, exdirectora de l’Institut de les Dones i diputada de les Corts Valencianes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la 
	352-01125/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mar Serna Calvo, magistrada del Jutjat Social número 23 de Barcelona i fundadora de l’Associació de Dones Jutgesses d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del dr
	352-01126/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carmen Valenzuela Hidalgo, membre de la Junta de Govern i responsable del torn d’ofici de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i especialista en temes de gènere, amb relació a la Proposició de llei de modifi
	352-01127/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Núria Milà Gonzalo, advocada especialista en violència de gènere i presidenta de Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la
	352-01128/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Encarna Bodelón González, membre del Grup de Recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradic
	352-01129/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marisa Fernández, representant de Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, relativa a les indemnitza
	352-01130/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de José García Añón, director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana, amb relació a la Proposició de llei de mod
	352-01131/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de José Antonio Ruiz, coordinador de la Plataforma d’Infància de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, re
	352-01132/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Eva Zafra Aparici, doctora en Antropologia Social i Cultural i professora del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
	352-01150/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Laura Roman Martin, doctora en dret i professora de Dret Constitucional de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la 
	352-01151/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Júlia Vega Soria, coordinadora del grup de treball sobre violències masclistes del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del dret d
	352-01152/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marta Ariste, advocada, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a do
	352-01153/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Encarna Bodelón, doctora en dret i professora de Filosofia del Dret de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, de
	352-01154/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jorge Flores Fernández, fundador i director de PantallasAmigas, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre l’assetjament que pateixen les dones a les xarxes socials
	356-00805/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Alika Kinan davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d’abolir la prostitució
	356-00811/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Amelia Tiganus davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d’abolir la prostitució
	356-00812/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Creación Positiva davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè expliqui el projecte «Acollides feministes: transformem juntes»
	356-00822/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la relació comercial i les bases de l’acord del 2021 entre l’Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació Social Plató
	356-00826/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Campistol, director de l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la relació comercial i les bases de l’acord del 2021 entre l’Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació Soc
	356-00827/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Alicia Bolaño García davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació dels pacients amb càncer de mama metastàtic
	356-00829/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern de l’Estat davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre l’estat de la xarxa de Rodalies de Catalunya i Adif
	356-00830/13
	Sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Guillem López Casasnovas, doctor en economia pública per la Universitat de York i catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
	357-00546/13
	Substanciació

	Compareixença de Marta Espasa, doctora en economia i professora d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona i secretària d’Hisenda del Departament d’Economia i Hisenda, davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
	357-00553/13
	Substanciació


	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 d’Acció Exterior i Govern Obert al vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
	330-00136/13
	Presentació: president de la Generalitat




