BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XIV* legislatura · quart període · número 439 · dimecres 23 de novembre de 2022

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.10. Acords i resolucions
Resolució 524/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el pla de recuperació del sector oví i cabrum
250-00701/13
Adopció

5

Resolució 525/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la pesca al delta de l’Ebre
250-00702/13
Adopció

5

Resolució 526/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el projecte de reg del canal
l’Aldea-Camarles
250-00703/13
Adopció

6

Resolució 527/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la instal·lació d’una planta
d’energia renovable solar fotovoltaica a la Pobla de Massaluca
250-00704/13
Adopció

7

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 marc comú per als serveis
de mitjans de comunicació en el mercat interior (Llei europea de llibertat del mitjans
de comunicació) i es modifica la Directiva 2010/13/UE
295-00156/13
Coneixement de la proposta

7

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre responsabilitat pels danys causats per productes defectuosos
295-00157/13
Coneixement de la proposta

8

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell sobre l’Any Europeu de les Capacitats 2023
295-00158/13
Coneixement de la proposta

8

4. Informació
4.43. Codi de conducta
4.43.01. Procediment intern de verificació
4.43.01.01. Sancions: amonestació pública i multa
Procediment de verificació en aplicació del codi de conducta de Francesc de Dalmases i Thió
339-00001/13, 339-00002/13, 339-00003/13
Mesa del Parlament, 15.11.2022

9

* 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 439
23 de novembre de 2022

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’Empresa i Treball amb el conseller
d’Empresa i Treball sobre la temporada turística de l’estiu del 2022
354-00206/13
Acord sobre la sol·licitud

9

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb el conseller
d’Empresa i Treball sobre l’Estratègia catalana per a l’ocupació de qualitat 2022-2027
354-00207/13
Acord sobre la sol·licitud

9

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre
la situació del mercat laboral
356-00902/13
Acord sobre la sol·licitud

10

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè d’empresa i de la direcció de l’empresa Nylstar davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi
sobre el conflicte laboral a l’empresa
356-00906/13
Acord sobre la sol·licitud

10

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre les accions per a mitigar la sequera
355-00098/13
Acord de tenir la sessió informativa

10

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre el desplegament de les energies renovables
355-00099/13
Acord de tenir la sessió informativa

10

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica amb la consellera d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre la situació de sequera i les mesures previstes per a afrontar-la
355-00100/13
Acord de tenir la sessió informativa

11

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre l’abocament al mar de dues mil tones anuals
de contaminants de l’empresa Iqoxe
355-00101/13
Acord de tenir la sessió informativa

11

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre les polítiques desenvolupades pel seu
departament i les perspectives de futur
355-00102/13
Acord de tenir la sessió informativa

11

4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de
funcionaris i d’altres persones
Compareixença en ponència d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer
Sector amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa
i Drets Humans
353-00544/13
Canvi de tramitació

11

Compareixença d’una representació de l’Associació de Fonedors de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre les conseqüències de la
pujada dels costos energètics per al sector metal·lúrgic
357-00772/13
Substanciació

Taula de contingut

12

2

BOPC 439
23 de novembre de 2022

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió
d’Empresa i Treball per a presentar l’informe «Anàlisi de les vacants laborals a Espanya»
357-00773/13
Substanciació

12

Compareixença de Josep Mir Bagó, membre de la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública, 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
357-00791/13
Substanciació

12

Compareixença d’Ismael Peña-López, professor de la Universitat Oberta de Catalunya i expert en transparència i participació ciutadana, 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
357-00792/13
Substanciació

12

Compareixença de Maria Teresa Casado Cadarso, gerent de l’Àrea de Seguretat i
Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model
Policial per a avaluar les tasques de proximitat, prevenció i mediació de la Policia
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00793/13
Substanciació

13

Compareixença d’una representació de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la
Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a explicar el paper de l’Oficina en la
investigació de membres de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00825/13
Substanciació

13

Compareixença d’una representació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a valorar la creació d’un
mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació de les actuacions policials
357-00826/13
Substanciació

13

Compareixença de Silvia Albert Sopale, membre fundadora del Col·lectiu Tinta Negra,
davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
357-00830/13
Substanciació

13

Compareixença d’Àngela Aparicio Blackburn, membre fundadora i directora de Cultura en Vivo en Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
357-00831/13
Substanciació

14

Compareixença d’Adelaida Moya Taulés, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional
i Estructural
357-00832/13
Substanciació

14

Compareixença del director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic davant la
Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el control de les centrals nuclears
i els mecanismes de l’Administració per a garantir la seguretat de la població i del
medi natural
357-00845/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

14

Compareixença d’una representació del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals davant de la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre la pèrdua
d’insectes pol·linitzadors i les conseqüències per a la biodiversitat i l’agricultura
357-00846/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

Taula de contingut

14

3

BOPC 439
23 de novembre de 2022

Compareixença d’una representació d’entitats i especialistes en la defensa del litoral davant de la Comissió d’Acció Climàtica per a explicar la problemàtica del litoral
amb el projecte d’estabilització litoral del Ministeri de Transició Ecològica
357-00847/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

15

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Masquefa (Anoia) davant la
Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre els problemes que genera l’abocador de Can Mata i les alternatives de reconversió
357-00848/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

15

Compareixença d’una representació de Vilaseca Consultors, empresa autora de
l’estudi sobre les alternatives a la deposició de residus a la comarca de l’Anoia, davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre els problemes que genera
l’abocador de Can Mata i les alternatives de reconversió
357-00849/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

15

Compareixença d’una representació de l’empresa Hercal Diggers, SL, davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el tractament dels residus provinents de
la construcció i dels enderrocs
357-00850/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

15

Compareixença de Josep Canals i Molina, secretari general de MedCities, davant la
Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre la promoció de la biodiversitat i el
desenvolupament sostenible a la regió mediterrània per mitjà dels projectes Interreg
357-00851/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

16

Compareixença d’una representació d’entitats i especialistes en la defensa del litoral davant de la Comissió d’Acció Climàtica per a explicar la problemàtica del litoral
amb el projecte d’estabilització litoral del Ministeri de Transició Ecològica
357-00852/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

16

Aquesta publicació és impresa en
paper ecològic (definició europea
ECF), en compliment del que
estableix la Resolució 124/III del
Parlament, sobre la utilització del
paper reciclat en el Parlament i en
els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.
Els documents publicats en el
Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya (BOPC) són una
reproducció fidel dels documents
originals presentats al Registre
General del Parlament.
La numeració del BOPC no està
necessàriament vinculada a una
sola data.
Imprès al Parlament
ISSN: 0213-7798
DL: B-20.066-1980
www.parlament.cat

Taula de contingut

4

BOPC 439
23 de novembre de 2022

1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 524/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el pla
de recuperació del sector oví i cabrum
250-00701/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, sessió 17,
15.11.2022, DSPC-C 458

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la
sessió tinguda el dia 15 de novembre de 2022, ha debatut el text de la Proposta de
resolució sobre el sector del bestiar oví i cabrum (tram. 250-00701/13), presentada
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 71697).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i impulsar un nou pla de
recuperació del sector oví i cabrum, amb la col·laboració de les organitzacions representatives del sector, que inclogui, entre altres actuacions, les següents:
a) L’articulació de mesures per a promoure el consum i el millorament de la comercialització de la carn d’oví.
b) El disseny i l’aplicació de formació especialitzada adequada als interessos i
les necessitats del sector.
c) La priorització d’ajuts al pasturatge real i efectiu, que fomentin el manteniment de pastures i la conservació d’hàbitats.
d) La prevenció dels efectes sanitaris causats per la fauna salvatge.
e) L’establiment de mesures per a la revalorització de la llana.
f) La potenciació i el millorament dels escorxadors locals.
g) La investigació de tècniques que permetin modernitzar la ramaderia ovina
extensiva.
Palau del Parlament, 15 de novembre de 2022
La secretària de la Comissió, Cristina Casol Segués; la presidenta de la Comissió, Lluïsa Llop i Fernàndez

Resolució 525/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la pesca
al delta de l’Ebre
250-00702/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, sessió 17,
15.11.2022, DSPC-C 458

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la
sessió tinguda el dia 15 de novembre de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la pesca al delta de l’Ebre (tram. 250-00702/13), presentada pel Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
(reg. 71698).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
1.10. Acords i resolucions
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Treballar per unificar la regulació en el tram d’aigües maritimoterrestres comprès entre la desembocadura de l’Ebre i Tortosa.
b) Adaptar la pesca amb mort a les lògiques ambientals de flora i fauna del delta
de l’Ebre, i permetre en el tram d’aigües maritimoterrestres captures amb un topall
de deu quilograms per llicència i jornada.
c) Treballar per incloure en el Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals
les espècies pròpies de la zona del delta de l’Ebre.
d) Incloure els ajuntaments dels municipis amb activitats de pesca recreativa en
el Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals perquè coneixen bé la realitat ambiental i les activitats que s’acompleixen a llur terme municipal.
e) Assimilar la llicència de pesca individual a la llicència de pesca d’embarcació
col·lectiva per a la zona maritimoterrestre.
Palau del Parlament, 15 de novembre de 2022
La secretària de la Comissió, Cristina Casol Segués; la presidenta de la Comissió, Lluïsa Llop i Fernàndez

Resolució 526/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el projecte
de reg del canal l’Aldea-Camarles
250-00703/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, sessió 17,
15.11.2022, DSPC-C 458

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la
sessió tinguda el dia 15 de novembre de 2022, ha debatut el text de la Proposta de
resolució sobre el canal de reg Aldea-Camarles (tram. 250-00703/13), presentada
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 71699).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de recuperar el projecte de
reg del canal l’Aldea-Camarles, atès que és un projecte important per a dinamitzar
l’agricultura del Baix Ebre i aportar al territori oportunitats de vida i desenvolupament.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Recuperar el projecte de reg del canal l’Aldea-Camarles.
b) Redactar una nova declaració d’impacte ambiental i un nou projecte constructiu, prenent com a base el que va redactar, aprovar i adjudicar la Generalitat.
c) Incloure una partida en el pressupost del 2023 per a la redacció dels estudis i
projectes necessaris per al reg del canal l’Aldea-Camarles.
d) Transmetre l’acord a la Comunitat de Regants del Canal l’Aldea-Camarles.
Palau del Parlament, 15 de novembre de 2022
La secretària de la Comissió, Cristina Casol Segués; la presidenta de la Comissió, Lluïsa Llop i Fernàndez
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Resolució 527/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la instal·lació
d’una planta d’energia renovable solar fotovoltaica a la Pobla
de Massaluca
250-00704/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, sessió 17,
15.11.2022, DSPC-C 458

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la
sessió tinguda el dia 15 de novembre de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una planta d’energies renovables per a la infraestructura de bombament del reg de la zona oriental de la Terra Alta (tram. 250-00704/13),
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya (reg. 71700).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Manifestar que el reg de la zona oriental de la Terra Alta és una infraestructura vital i essencial per a la comarca.
b) Donar suport a la Comunitat de Regants de la Terra Alta amb el projecte de
construcció d’una planta d’energia renovable solar fotovoltaica al municipi de la Pobla de Massaluca (Terra Alta).
c) Tramitar amb la major celeritat possible el projecte que presenti la Comunitat
de Regants de la Terra Alta per a la construcció de la planta d’energia renovable solar fotovoltaica per a l’autoconsum, atès el seu interès públic.
d) Subvencionar el cost de la planta d’energia renovable solar fotovoltaica per
mitjà dels programes de millorament i modernització de les xarxes de regadius.
Palau del Parlament, 15 de novembre de 2022
La secretària de la Comissió, Cristina Casol Segués; la presidenta de la Comissió, Lluïsa Llop i Fernàndez

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
marc comú per als serveis de mitjans de comunicació en el mercat
interior (Llei europea de llibertat del mitjans de comunicació) i es
modifica la Directiva 2010/13/UE
295-00156/13
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.

1.40.03. Coneixements de les propostes
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre responsabilitat
pels danys causats per productes defectuosos
295-00157/13
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.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
de decisió del Parlament Europeu i del Consell sobre l’Any
Europeu de les Capacitats 2023
295-00158/13
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.

1.40.03. Coneixements de les propostes
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4.

Informació

4.43.

Codi de conducta

4.43.01.

Procediment intern de verificació

4.43.01.01.

Sancions: amonestació pública i multa

Procediment de verificació en aplicació del codi de conducta
de Francesc de Dalmases i Thió
339-00001/13, 339-00002/13, 339-00003/13
MESA DEL PARLAMENT, 15.11.2022

La Mesa del Parlament de Catalunya, en la sessió tinguda el 15 de novembre de
2022, ha resolt imposar al diputat Francesc de Dalmases i Thió una sanció consistent en una amonestació pública, pels fets als quals fa referència la proposta de resolució de la Comissió de l’Estatut dels Diputats, i una multa de 600 euros, atenent
el caràcter lleu de la infracció.
Palau del Parlament, 15 de novembre de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

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’Empresa i Treball
amb el conseller d’Empresa i Treball sobre la temporada turística
de l’estiu del 2022
354-00206/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball, en
la sessió 24, tinguda el 17.11.2022, DSPC-C 467.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball
amb el conseller d’Empresa i Treball sobre l’Estratègia catalana
per a l’ocupació de qualitat 2022-2027
354-00207/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball, en
la sessió 24, tinguda el 17.11.2022, DSPC-C 467.

4.43.01.01. Sancions: amonestació pública i multa

9

BOPC 439
23 de novembre de 2022

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de
Gremis d’Instal·ladors de Catalunya davant la Comissió d’Empresa
i Treball perquè informi sobre la situació del mercat laboral
356-00902/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball, en la sessió 24, tinguda el 17.11.2022, DSPC-C 467.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè
d’empresa i de la direcció de l’empresa Nylstar davant la Comissió
d’Empresa i Treball perquè informi sobre el conflicte laboral
a l’empresa
356-00906/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball, en la sessió 24, tinguda el 17.11.2022, DSPC-C 467.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica amb la
consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre les
accions per a mitigar la sequera
355-00098/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica, en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022,
DSPC-C 462.

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica amb la
consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre
el desplegament de les energies renovables
355-00099/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica, en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022,
DSPC-C 462.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica amb la
consellera d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre
la situació de sequera i les mesures previstes per a afrontar-la
355-00100/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica, en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022,
DSPC-C 462.

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica amb la
consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre
l’abocament al mar de dues mil tones anuals de contaminants
de l’empresa Iqoxe
355-00101/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica, en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022,
DSPC-C 462.

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica amb la
consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre les
polítiques desenvolupades pel seu departament i les perspectives
de futur
355-00102/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica, en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022,
DSPC-C 462.

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

Compareixença en ponència d’una representació de la Taula
d’Entitats del Tercer Sector amb relació a la Proposició de llei
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
353-00544/13
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00023/13).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets
Humans», 15.11.2022.
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23 de novembre de 2022

Compareixença d’una representació de l’Associació de Fonedors
de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar
sobre les conseqüències de la pujada dels costos energètics per
al sector metal·lúrgic
357-00772/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el
17.11.2022, DSPC-C 467.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la
Comissió d’Empresa i Treball per a presentar l’informe «Anàlisi de les
vacants laborals a Espanya»
357-00773/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el
17.11.2022, DSPC-C 467.

Compareixença de Josep Mir Bagó, membre de la Comissió de
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, 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
357-00791/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial,
tinguda el 18.11.2022, DSPC-C 469.

Compareixença d’Ismael Peña-López, professor de la Universitat
Oberta de Catalunya i expert en transparència i participació
ciutadana, 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
357-00792/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial,
tinguda el 18.11.2022, DSPC-C 469.
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BOPC 439
23 de novembre de 2022

Compareixença de Maria Teresa Casado Cadarso, gerent de l’Àrea
de Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, davant la
Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar les tasques
de proximitat, prevenció i mediació de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra
357-00793/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial,
tinguda el 18.11.2022, DSPC-C 469.

Compareixença d’una representació de l’Oficina Antifrau de
Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per
a explicar el paper de l’Oficina en la investigació de membres de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00825/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial,
tinguda el 18.11.2022, DSPC-C 469.

Compareixença d’una representació de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades davant la Comissió d’Estudi sobre el Model
Policial per a valorar la creació d’un mecanisme públic i independent
de control, avaluació i investigació de les actuacions policials
357-00826/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial,
tinguda el 18.11.2022, DSPC-C 469.

Compareixença de Silvia Albert Sopale, membre fundadora del
Col·lectiu Tinta Negra, davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme
Institucional i Estructural
357-00830/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural, tinguda el 18.11.2022, DSPC-C 470.
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23 de novembre de 2022

Compareixença d’Àngela Aparicio Blackburn, membre fundadora
i directora de Cultura en Vivo en Barcelona, davant la Comissió
d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
357-00831/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural, tinguda el 18.11.2022, DSPC-C 470.

Compareixença d’Adelaida Moya Taulés, directora general de Cultura
Popular i Associacionisme Cultural, davant la Comissió d’Estudi
sobre el Racisme Institucional i Estructural
357-00832/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural, tinguda el 18.11.2022, DSPC-C 470.

Compareixença del director general de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el
control de les centrals nuclears i els mecanismes de l’Administració
per a garantir la seguretat de la població i del medi natural
357-00845/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022,
DSPC-C 462.

Compareixença d’una representació del Centre de Recerca Ecològica
i Aplicacions Forestals davant de la Comissió d’Acció Climàtica
per a informar sobre la pèrdua d’insectes pol·linitzadors i les
conseqüències per a la biodiversitat i l’agricultura
357-00846/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022,
DSPC-C 462.
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23 de novembre de 2022

Compareixença d’una representació d’entitats i especialistes en la
defensa del litoral davant de la Comissió d’Acció Climàtica per a
explicar la problemàtica del litoral amb el projecte d’estabilització
litoral del Ministeri de Transició Ecològica
357-00847/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022,
DSPC-C 462.

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Masquefa
(Anoia) davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre els
problemes que genera l’abocador de Can Mata i les alternatives de
reconversió
357-00848/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022,
DSPC-C 462.

Compareixença d’una representació de Vilaseca Consultors, empresa
autora de l’estudi sobre les alternatives a la deposició de residus a
la comarca de l’Anoia, davant la Comissió d’Acció Climàtica per a
informar sobre els problemes que genera l’abocador de Can Mata
i les alternatives de reconversió
357-00849/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022,
DSPC-C 462.

Compareixença d’una representació de l’empresa Hercal Diggers, SL,
davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el tractament
dels residus provinents de la construcció i dels enderrocs
357-00850/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022,
DSPC-C 462.
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23 de novembre de 2022

Compareixença de Josep Canals i Molina, secretari general de
MedCities, davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre
la promoció de la biodiversitat i el desenvolupament sostenible a la
regió mediterrània per mitjà dels projectes Interreg
357-00851/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022,
DSPC-C 462.

Compareixença d’una representació d’entitats i especialistes en la
defensa del litoral davant de la Comissió d’Acció Climàtica per a
explicar la problemàtica del litoral amb el projecte d’estabilització
litoral del Ministeri de Transició Ecològica
357-00852/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022,
DSPC-C 462.
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