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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma Can Casacuberta 
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Acord sobre la sol·licitud 6

Sol·licitud de compareixença d’Izaskun Arretxe Irigoien, directora de la Institució de les 
Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el Pla nacional 
del llibre i la lectura de Catalunya
356-00794/13
Acord sobre la sol·licitud 7

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Ayats Coromina, responsable de la coor-
dinació i l’impuls del Pla nacional del llibre i la lectura, davant la Comissió de Cultura 
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BUTLLETÍ OFICIAL 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XIV* legislatura · quart període · número 394 · dijous 29 de setembre de 2022

* Denominació que adopta la legislatura actual a partir del 4 de juny de 2021, en compliment de la Resolució 9/XIII 
del Parlament de Catalunya, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021).



BOPC 394
29 de setembre de 2022

Taula de contingut 2

Sol·licitud de compareixença de Marina Gay i Faura, vicepresidenta segona d’Òm-
nium Cultural, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el Pacte Nacio-
nal per la Llengua
356-00797/13
Acord sobre la sol·licitud 7

Sol·licitud de compareixença de Miquel Àngel Pradilla Cardona, catedràtic de soci-
olingüística de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió de Cultura perquè 
informi sobre el Pacte Nacional per la Llengua
356-00799/13
Acord sobre la sol·licitud 7

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

Compareixença del secretari de Política Lingüística davant la Comissió de Cultura 
per a explicar l’informe «Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana» 
dins el Pacte nacional per la llengua
357-00405/13
Substanciació 8

Compareixença de Damià del Clot i Trias, doctor en ciències polítiques per la Univer-
sitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar 
la creació d’un mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació 
de les actuacions policials
357-00707/13
Substanciació 8

Compareixença de Josep Maria Noales, magistrat i representant de l’associació 
Àgora Judicial, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar la 
creació d’un mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació de 
les actuacions policials
357-00708/13
Substanciació 8

Compareixença d’Eva Pous i Calvet, advocada i membre d’Alerta Solidària, davant 
al Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar els protocols d’informació 
i transparència en les actuacions policials generals i concretes
357-00709/13
Substanciació 8

Compareixença d’Antonia Linde, doctora en criminologia per la Universitat de Lausa-
na i corresponsal espanyola del grup d’experts en estadístiques sobre la criminalitat 
European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Satistics, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar la creació d’un mecanisme públic i 
independent de control, avaluació i investigació de les actuacions policials
357-00713/13
Substanciació 9

Compareixença de la directora general de Planificació en Salut davant la Comissió 
d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00714/13
Substanciació 9

Compareixença del director del Pla director de salut mental i addiccions davant la 
Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00715/13
Substanciació 9

Compareixença del president del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions 
davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00716/13
Substanciació 9

Compareixença de la directora de l’Institut Català de la Salut davant la Comissió 
d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00717/13
Substanciació 9

Compareixença d’una representació de la Unió Catalana d’Hospitals davant la Co-
missió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00718/13
Substanciació 10



BOPC 394
29 de setembre de 2022

Taula de contingut 3

Compareixença d’una representació del Consorci de Salut i Social de Catalunya da-
vant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00719/13
Substanciació 10

Compareixença de Matthew McEvoy, en representació d’Omega Research Foun-
dation, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar la creació 
d’un mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació de les ac-
tuacions policials
357-00728/13
Substanciació 10

Compareixença de David Fernàndez i Ramos, periodista i activista social, davant la 
Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
357-00735/13
Substanciació 10

Compareixença d’una representació de la plataforma Can Casacuberta Oberta da-
vant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació de la Biblioteca Can 
Casacuberta, de Badalona (Barcelonès), en el marc del dret d’accés als serveis bà-
sics de cultura
357-00750/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 10

Compareixença de Joan Abellà Barril, president d’Editors.cat, davant la Comissió 
de Cultura per a informar sobre el Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya
357-00751/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 11

Compareixença d’Izaskun Arretxe Irigoien, directora de la Institució de les Lletres 
Catalanes, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre el Pla nacional del 
llibre i la lectura de Catalunya
357-00752/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 11

Compareixença de Montserrat Ayats Coromina, responsable de la coordinació i 
l’impuls del Pla nacional del llibre i la lectura, davant la Comissió de Cultura per a 
informar sobre el Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya
357-00753/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 11

Compareixença de Marina Massaguer Comes, investigadora del Consorci de Ser-
veis Universitaris de Catalunya, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre 
el Pacte Nacional per la Llengua
357-00754/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 11

Compareixença de Marina Gay i Faura, vicepresidenta segona d’Òmnium Cultural, 
davant la Comissió de Cultura per a informar sobre el Pacte Nacional per la Llengua
357-00755/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 11

Compareixença de Miquel Àngel Pradilla Cardona, catedràtic de sociolingüística de 
la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre el 
Pacte Nacional per la Llengua
357-00756/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 12

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Assistent del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 12
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
un instrument per al reforçament de la indústria europea de defensa 
mitjançant la Llei d’adquisició comuna
295-00146/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les 
Addiccions
406-00002/13

ELECCIÓ DEL SECRETARI

La Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions, en la sessió tingu-
da el dia 23 de setembre de 2022, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament 
del Parlament, ha elegit secretari el diputat Juli Fernàndez i Olivares per a proveir la 
vacant causada per la renúncia de la diputada Alba Vergés i Bosch.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2022
El secretari de la Comissió, Juli Fernàndez i Olivares; la presidenta de la Co-

missió, M. Assumpció Laïlla Jou

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 la plataforma 
Can Casacuberta Oberta davant la Comissió de Cultura perquè 
informi sobre la situació de la Biblioteca Can Casacuberta, de 
Badalona (Barcelonès), en el marc del dret d’accés als serveis bàsics 
de cultura
356-00745/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 13, tinguda el 21.09.2022, DSPC-C 407.

Sol·licitud de compareixença de Joan Abellà Barril, president 
d’Editors.cat, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el 
Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya
356-00793/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 13, tinguda el 21.09.2022, DSPC-C 407.



BOPC 394
29 de setembre de 2022

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 7 

Sol·licitud de compareixença d’Izaskun Arretxe Irigoien, directora de 
la Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre el Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya
356-00794/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 13, tinguda el 21.09.2022, DSPC-C 407.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Ayats Coromina, 
responsable de la coordinació i l’impuls del Pla nacional del llibre i 
la lectura, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el Pla 
nacional del llibre i la lectura de Catalunya
356-00795/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 13, tinguda el 21.09.2022, DSPC-C 407.

Sol·licitud de compareixença de Marina Massaguer Comes, investigado
ra del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, davant la Comis
sió de Cultura perquè informi sobre el Pacte Nacional per la Llengua
356-00796/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 13, tinguda el 21.09.2022, DSPC-C 407.

Sol·licitud de compareixença de Marina Gay i Faura, vicepresidenta 
segona d’Òmnium Cultural, davant la Comissió de Cultura perquè 
informi sobre el Pacte Nacional per la Llengua
356-00797/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 13, tinguda el 21.09.2022, DSPC-C 407.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Àngel Pradilla Cardona, 
catedràtic de sociolingüística de la Universitat Rovira i Virgili, davant 
la Comissió de Cultura perquè informi sobre el Pacte Nacional per la 
Llengua
356-00799/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 13, tinguda el 21.09.2022, DSPC-C 407.
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4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de 
funcionaris i d’altres persones

Compareixença del secretari de Política Lingüística davant la 
Comissió de Cultura per a explicar l’informe «Un marc sociolingüístic 
igualitari per a la llengua catalana» dins el Pacte nacional per la 
llengua
357-00405/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Cultura, tinguda el 21.09.2022, 
DSPC-C 407.

Compareixença de Damià del Clot i Trias, doctor en ciències 
polítiques per la Universitat de Barcelona, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar la creació d’un 
mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació 
de les actuacions policials
357-00707/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 23.09.2022, DSPC-C 411.

Compareixença de Josep Maria Noales, magistrat i representant 
de l’associació Àgora Judicial, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Model Policial per a avaluar la creació d’un mecanisme públic i 
independent de control, avaluació i investigació de les actuacions 
policials
357-00708/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 23.09.2022, DSPC-C 411.

Compareixença d’Eva Pous i Calvet, advocada i membre d’Alerta 
Solidària, davant al Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a 
avaluar els protocols d’informació i transparència en les actuacions 
policials generals i concretes
357-00709/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 23.09.2022, DSPC-C 411.
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Compareixença d’Antonia Linde, doctora en criminologia per la 
Universitat de Lausana i corresponsal espanyola del grup d’experts 
en estadístiques sobre la criminalitat European Sourcebook of Crime 
and Criminal Justice Satistics, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Model Policial per a avaluar la creació d’un mecanisme públic i 
independent de control, avaluació i investigació de les actuacions 
policials
357-00713/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 23.09.2022, DSPC-C 411.

Compareixença de la directora general de Planificació en Salut 
davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00714/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i 
les Addiccions, tinguda el 23.09.2022, DSPC-C 412.

Compareixença del director del Pla director de salut mental i 
addiccions davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les 
Addiccions
357-00715/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i 
les Addiccions, tinguda el 23.09.2022, DSPC-C 412.

Compareixença del president del Consell Assessor de Salut Mental 
i Addiccions davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les 
Addiccions
357-00716/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i 
les Addiccions, tinguda el 23.09.2022, DSPC-C 412.

Compareixença de la directora de l’Institut Català de la Salut davant 
la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00717/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i 
les Addiccions, tinguda el 23.09.2022, DSPC-C 412.
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Compareixença d’una representació de la Unió Catalana d’Hospitals 
davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00718/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i 
les Addiccions, tinguda el 23.09.2022, DSPC-C 412.

Compareixença d’una representació del Consorci de Salut i Social 
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les 
Addiccions
357-00719/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i 
les Addiccions, tinguda el 23.09.2022, DSPC-C 412.

Compareixença de Matthew McEvoy, en representació d’Omega 
Research Foundation, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model 
Policial per a avaluar la creació d’un mecanisme públic i independent 
de control, avaluació i investigació de les actuacions policials
357-00728/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 23.09.2022, DSPC-C 411.

Compareixença de David Fernàndez i Ramos, periodista i activista 
social, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
357-00735/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 23.09.2022, DSPC-C 411.

Compareixença d’una representació de la plataforma Can 
Casacuberta Oberta davant la Comissió de Cultura per a informar 
sobre la situació de la Biblioteca Can Casacuberta, de Badalona 
(Barcelonès), en el marc del dret d’accés als serveis bàsics de 
cultura
357-00750/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 13, tinguda el 21.09.2022, DSPC-C 407.
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Compareixença de Joan Abellà Barril, president d’Editors.cat, davant 
la Comissió de Cultura per a informar sobre el Pla nacional del llibre i 
la lectura de Catalunya
357-00751/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 13, tinguda el 21.09.2022, DSPC-C 407.

Compareixença d’Izaskun Arretxe Irigoien, directora de la Institució 
de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura per a 
informar sobre el Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya
357-00752/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 13, tinguda el 21.09.2022, DSPC-C 407.

Compareixença de Montserrat Ayats Coromina, responsable de la 
coordinació i l’impuls del Pla nacional del llibre i la lectura, davant la 
Comissió de Cultura per a informar sobre el Pla nacional del llibre i la 
lectura de Catalunya
357-00753/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 13, tinguda el 21.09.2022, DSPC-C 407.

Compareixença de Marina Massaguer Comes, investigadora del 
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, davant la Comissió 
de Cultura per a informar sobre el Pacte Nacional per la Llengua
357-00754/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 13, tinguda el 21.09.2022, DSPC-C 407.

Compareixença de Marina Gay i Faura, vicepresidenta segona 
d’Òmnium Cultural, davant la Comissió de Cultura per a informar 
sobre el Pacte Nacional per la Llengua
357-00755/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 13, tinguda el 21.09.2022, DSPC-C 407.
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Compareixença de Miquel Àngel Pradilla Cardona, catedràtic de 
sociolingüística de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió 
de Cultura per a informar sobre el Pacte Nacional per la Llengua
357-00756/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 13, tinguda el 21.09.2022, DSPC-C 407.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ASSISTENT DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

Resolució de cessament de Clàudia Casasayas Serentill com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 7 d’abril de 2021, Clàudia Casasayas Serentill va ser nomenada assistent de 
tipus 2 del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, com a personal eventual.

D’acord amb el que estableix l’article 40 del Reglament del Parlament de Cata-
lunya i el que estableixen els apartats 3 i 5 de l’article 39 dels Estatuts del règim i 
el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Clàudia Casasayas Serentill assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana, com a personal eventual, amb efectes del 26 de setembre 
de 2022, i agrair-li els serveis prestats.

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, 23 de setembre de 2022
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch
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