
TAUL A DE CONT INGUT

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 directiva del Par-
lament Europeu i del Consell sobre la protecció jurídica dels dibuixos i els models 
(refosa)
295-00171/13
Coneixement de la proposta 9

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 6/2002 del 
Consell, sobre els dibuixos i els models comunitaris, i es deroga el Reglament (CE) 
2246/2002 de la Comissió
295-00172/13
Coneixement de la proposta 9

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 les urbanitzacions d’Argentona que  no  tenen serveis 
bàsics
250-00898/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la supressió d’ajuts, subvencions i contractes amb Ac-
ció Cultural del País Valencià
250-00899/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el garantiment en el sistema de sanitat pública del trac-
tament de la salut bucodental en el període de recanvi dentari
250-00900/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari d’atenció sanitària d’urgència del 
CAP Sitges a vint-i-quatre hores
250-00901/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre les mesures per a impulsar l’hidrogen com a vector 
energètic
250-00902/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el reforçament de la seguretat al centre històric de Lleida
250-00903/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre mesures de millora de l’autopista AP-7 per a aturar 
l’accidentalitat
250-00904/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11
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Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a Sant Feliu de Codines
250-00905/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el consum de carn d’oví i cabrum
250-00906/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets humans a la Xina
250-00907/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’equiparació professional dels docents del cos de pro-
fessors tècnics de formació professional amb el cos de professors d’ensenyament 
secundari
250-00909/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Montcada i Reixac
250-00910/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública per a la gent 
gran a la Seu d’Urgell
250-00911/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el millorament de l’Institut Ribot i Serra, de Sabadell
250-00912/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als alumnes amb altes capacitats
250-00913/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un projecte sobre el present i el futur del 
conreu de l’avellana de la Terra Alta
250-00914/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la construcció d’una rotonda a la  intersecció dels ca-
mins de Torre-serona, Torrefarrera i Benavent de Segrià
250-00915/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el millorament de les parades de l’autobús interurbà al 
barri de Bonavista de Tarragona
250-00916/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el foment del transport públic entre els joves
250-00917/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la necessitat de disposar d’un telèfon gratuït de pre-
venció del suïcidi
250-00918/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre els processos selectius del grup A dels cossos d’ad-
ministració general de la Generalitat
250-00919/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la creació d’un directori de serveis per a les dones
250-00920/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre els centres de servei d’atenció integral en l’àmbit rural
250-00922/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14
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Proposta de resolució sobre el respecte del dret internacional en  el  cas de Paul 
Rusesabagina
250-00923/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre els ajuts per a afrontar les afectacions del temporal 
Filomena
250-00924/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la rumba catalana i de suport per a declarar-la patri-
moni cultural i immaterial de la humanitat
250-00925/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la carretera N-240
250-00926/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’ús de les línies R2 nord i R4 del servei ferroviari de 
rodalia per a la connexió amb l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00927/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’alimentació dels infants amb malaltia celíaca
250-00928/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts als agricultors afectats pel tem-
poral Filomena
250-00929/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre els furts i robatoris als agricultors i ramaders
250-00930/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la defensa del patrimoni cultural, arquitectònic i ar-
queològic de Catalunya
250-00931/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre una moratòria de la mineria submarina
250-00932/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el regadiu de la conca de Tremp
250-00933/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el condicionament de la carretera L-511
250-00934/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la fi de les hostilitats a la guerra d’Ucraïna
250-00935/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’afer Qatargate a les institucions europees
250-00936/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de recerca, innovació i promoció 
de la salut
250-00937/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el finançament del tractament de la diabetis mellitus
250-00938/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-00939/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18
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Proposta de resolució sobre el benestar emocional a les universitats i als centres 
de recerca
250-00940/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’atenció a la salut sexual i reproductiva al Baix Llobregat
250-00941/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la reassignació del pressupost destinat a la cooperació 
al desenvolupament i al foment de la pau cap a partides destinades a les necessi-
tats i emergències socials dels catalans
250-00942/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’encàrrec de gestió a les cambres oficials de comerç, 
indústria, serveis i navegació de Girona per a assumir les tasques de prospectors 
de la formació professional dual
250-00943/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el control de la sobrepoblació de porcs senglars per 
mitjà de la caça i l’agilitació de les indemnitzacions pels danys a les explotacions 
agràries i forestals
250-00944/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’assentament de barraques de Montcada i Reixac
250-00945/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb el conseller 
d’Empresa i Treball sobre l’aplicació de la llei pel que fa al Fons de Transició Nuclear
354-00220/13
Sol·licitud i tramitació 20

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Stop Mare Mortum i Badalo-
na Acull davant la Comissió de Drets Socials perquè exposi la seva posició sobre 
l’empadronament
356-00940/13
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença de Margarida Saiz, representant de la Plataforma Socie-
tat Inclusiva del Garraf, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre 
les darreres actuacions de la Plataforma
356-00944/13
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la Co-
missió de Drets Socials perquè informi sobre les línies de treball de la Secretaria
356-00949/13
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Serveis Socials davant la 
Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les  línies de treball de la Direcció 
General
356-00950/13
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença del director general d’Acció Cívica i Comunitària da-
vant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les línies de treball de la 
Direcció General
356-00951/13
Acord sobre la sol·licitud 21
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Congrés Mundial Uigur davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la vul-
neració dels drets humans de la comunitat uigur per la República Popular de la Xina
356-00952/13
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Casa del Tibet de 
Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
informi sobre la vulneració dels drets humans de la comunitat tibetana per la Re-
pública Popular de la Xina
356-00953/13
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Ecom davant la 
Comissió de Drets Socials perquè presenti l’informe Radar Ecom 2021
356-00959/13
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença de Jordi Palou-Loverdos davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la cultura de la pau i el 
Projecte Vitamina
356-00987/13
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença del president i del director del Fons Català de Coo-
peració al Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre els resultats de l’estudi d’opinió relatiu a la per-
cepció de la ciutadania sobre la cooperació al desenvolupament en context de crisi 
del 2022 i perquè faci balanç de la cooperació municipalista del període 2019-2022
356-01010/13
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença de Carlos Umaña, copresident de l’Associació Interna-
cional de Metges per a la Prevenció de la Guerra Nuclear i membre del grup directiu 
de la Campanya Internacional per l’Abolició de les Armes Nuclears, davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la campanya
356-01011/13
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença de Sofia Geli Stenhammar, cònsol general honorària 
de Suècia, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
informi sobre els objectius i les polítiques previstes per la presidència sueca del 
Consell de la Unió Europea
356-01013/13
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença de Jaime Martín Puchol, cònsol honorari de la Repú-
blica Txeca, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
informi sobre el balanç i els projectes desenvolupats de la presidència txeca del 
Consell de la Unió Europea
356-01014/13
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença del secretari de Treball del Departament d’Empresa i 
Treball davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre la situació dels 
treballs del Consell de Relacions Laborals amb relació a l’abordatge del salari mí-
nim de referència català
356-01049/13
Sol·licitud 23

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

Compareixença de Claudi Camps, director assistencial de la Xarxa de Salut Men-
tal i Addiccions de Girona, davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les 
Addiccions
357-00879/13
Substanciació 23

Compareixença de Francisco José Eiroá Orosa, investigador Ramón y Cajal de la 
Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les 
Addiccions
357-00880/13
Substanciació 24
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Compareixença d’Eva Barta, vicepresidenta de la Federació de Salut Mental de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00881/13
Substanciació 24

Compareixença de José Soriano Pacheco, psiquiatra de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau de Barcelona i especialista en trastorns de la conducta alimentària, da-
vant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00882/13
Substanciació 24

Compareixença d’una representació d’Stop Mare Mortum i Badalona Acull davant 
la Comissió de Drets Socials per a exposar la seva posició sobre l’empadronament
357-00890/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença de Margarida Saiz, representant de la Plataforma Societat Inclusi-
va del Garraf davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre les darreres 
actuacions d’aquesta plataforma
357-00891/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la Comissió de Drets 
Socials per a informar sobre les línies de treball de la Secretaria d’Afers Socials  
i Famílies
357-00892/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença de la directora general de Serveis Socials davant la Comissió de 
Drets Socials per a informar sobre les línies de treball de la Direcció General de 
Serveis Socials
357-00893/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença del director general d’Acció Cívica i Comunitària davant la Comis-
sió de Drets Socials per a informar sobre les línies de treball de la Direcció General 
d’Acció Cívica i Comunitària
357-00894/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença d’una representació de la Fundació Ecom davant la Comissió de 
Drets Socials per a presentar l’informe Radar Ecom 2021
357-00895/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença d’una representació del Congrés Mundial Uigur davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a  informar sobre la vulneració 
dels drets humans de la comunitat uigur per part de la República Popular de la Xina
357-00896/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença d’una representació de la Fundació Casa del Tibet de Barcelona da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre 
la vulneració dels drets humans de  la comunitat tibetana per part de la República 
Popular de la Xina
357-00898/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença de Jordi Palou-Loverdos davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació per a informar sobre la cultura de la pau i el Projecte Vitamina
357-00899/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença del president i del director del Fons Català de Cooperació al Desen-
volupament davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a 
informar sobre els resultats de l’estudi d’opinió relatiu a la percepció de la ciutada-
nia sobre la cooperació al desenvolupament en context de crisi del 2022 i per a fer 
balanç de la cooperació municipalista
357-00900/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 26
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Compareixença de Carlos Umaña, copresident de l’Associació Internacional de Met-
ges per a la Prevenció de la Guerra Nuclear i membre del grup directiu de la Cam-
panya Internacional per l’Abolició de les Armes Nuclears, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la campanya
357-00901/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença de Sofia Geli Stenhammar, cònsol general honorària de Suècia, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar so-
bre els objectius i les polítiques previstes per la presidència sueca del Consell de 
la Unió Europea
357-00902/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença de Jaime Martín Puchol, cònsol honorari de la República Txeca, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar so-
bre el balanç i els projectes desenvolupats durant la presidència txeca del Consell 
de la Unió Europea
357-00903/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença de Gonzalo Boye, advocat de persones querellants per espionat-
ge, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, 
Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Pro-
grames Pegasus i Candiru
357-00904/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença d’Andreu Van den Eynde, advocat de persones afectades per es-
pionatge, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants 
Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb 
els Programes Pegasus i  Candiru
357-00905/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença de Benet Salellas, advocat de persones afectades per espionatge, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, 
Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Pro-
grames Pegasus i Candiru
357-00906/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

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 del conseller d’Interior a la consellera de la Presidència
330-00173/13
Presentació: president de la Generalitat 28
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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 directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre la protecció 
jurídica dels dibuixos i els models (refosa)
295-00171/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 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 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (CE) 6/2002 del Consell, sobre els dibuixos i els models 
comunitaris, i es deroga el Reglament (CE) 2246/2002 de la Comissió
295-00172/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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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 les urbanitzacions d’Argentona 
que no tenen serveis bàsics
250-00898/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83665).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió d’ajuts, subvencions 
i contractes amb Acció Cultural del País Valencià
250-00899/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83666).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment en el sistema de sanitat 
pública del tractament de la salut bucodental en el període de 
recanvi dentari
250-00900/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83667).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari d’atenció sanitària 
d’urgència del CAP Sitges a vint-i-quatre hores
250-00901/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83668).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les mesures per a impulsar l’hidrogen 
com a vector energètic
250-00902/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83669).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reforçament de la seguretat al centre 
històric de Lleida
250-00903/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83670).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre mesures de millora de l’autopista AP-7 
per a aturar l’accidentalitat
250-00904/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83671).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a Sant Feliu 
de Codines
250-00905/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83672).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el consum de carn d’oví i cabrum
250-00906/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83673).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets humans 
a la Xina
250-00907/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83674).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’equiparació professional dels docents 
del cos de professors tècnics de formació professional amb el cos 
de professors d’ensenyament secundari
250-00909/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83675).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències 
nocturnes del CAP Montcada i Reixac
250-00910/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83676).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública 
per a la gent gran a la Seu d’Urgell
250-00911/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83677).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’Institut Ribot i Serra, 
de Sabadell
250-00912/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83678).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als alumnes 
amb altes capacitats
250-00913/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83679).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un projecte sobre 
el present i el futur del conreu de l’avellana de la Terra Alta
250-00914/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83680).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una rotonda a 
la intersecció dels camins de Torre-serona, Torrefarrera i Benavent 
de Segrià
250-00915/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83681).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les parades 
de l’autobús interurbà al barri de Bonavista de Tarragona
250-00916/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83682).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el foment del transport públic entre 
els joves
250-00917/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83683).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la necessitat de disposar d’un telèfon 
gratuït de prevenció del suïcidi
250-00918/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83684).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els processos selectius del grup A 
dels cossos d’administració general de la Generalitat
250-00919/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83685).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un directori de serveis 
per a les dones
250-00920/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83686).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els centres de servei d’atenció integral 
en l’àmbit rural
250-00922/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83641).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el respecte del dret internacional 
en el cas de Paul Rusesabagina
250-00923/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83642).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els ajuts per a afrontar les afectacions 
del temporal Filomena
250-00924/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83643).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la rumba catalana i de suport per 
a declarar-la patrimoni cultural i immaterial de la humanitat
250-00925/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83644).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la carretera N-240
250-00926/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83645).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ús de les línies R2 nord i R4 del servei 
ferroviari de rodalia per a la connexió amb l’aeroport de Barcelona - 
el Prat
250-00927/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83646).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’alimentació dels infants amb malaltia 
celíaca
250-00928/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83647).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts als agricultors 
afectats pel temporal Filomena
250-00929/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83648).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els furts i robatoris als agricultors 
i ramaders
250-00930/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83649).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa del patrimoni cultural, 
arquitectònic i arqueològic de Catalunya
250-00931/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83650).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una moratòria de la mineria submarina
250-00932/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83651).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el regadiu de la conca de Tremp
250-00933/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83652).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el condicionament de la carretera L-511
250-00934/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83653).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la fi de les hostilitats a la guerra 
d’Ucraïna
250-00935/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83654).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’afer Qatargate a les institucions 
europees
250-00936/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83655).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de recerca, 
innovació i promoció de la salut
250-00937/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83656).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el finançament del tractament 
de la diabetis mellitus
250-00938/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83657).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-00939/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83658).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el benestar emocional a les universitats 
i als centres de recerca
250-00940/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83659).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció a la salut sexual i reproductiva 
al Baix Llobregat
250-00941/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83660).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reassignació del pressupost destinat 
a la cooperació al desenvolupament i al foment de la pau cap a 
partides destinades a les necessitats i emergències socials dels 
catalans
250-00942/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83661).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’encàrrec de gestió a les cambres 
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Girona per a 
assumir les tasques de prospectors de la formació professional dual
250-00943/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83662).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el control de la sobrepoblació de porcs 
senglars per mitjà de la caça i l’agilitació de les indemnitzacions pels 
danys a les explotacions agràries i forestals
250-00944/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83663).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assentament de barraques 
de Montcada i Reixac
250-00945/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 83664).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball 
amb el conseller d’Empresa i Treball sobre l’aplicació de la llei pel 
que fa al Fons de Transició Nuclear
354-00220/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP JxCat, GP PSC-Units (reg. 82641).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Treball, 19.01.2023.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Stop Mare 
Mortum i Badalona Acull davant la Comissió de Drets Socials 
perquè exposi la seva posició sobre l’empadronament
356-00940/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 32, tinguda el 18.01.2023, DSPC-C 504.

Sol·licitud de compareixença de Margarida Saiz, representant 
de la Plataforma Societat Inclusiva del Garraf, davant la Comissió 
de Drets Socials perquè informi sobre les darreres actuacions de 
la Plataforma
356-00944/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 32, tinguda el 18.01.2023, DSPC-C 504.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies 
davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les línies 
de treball de la Secretaria
356-00949/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 32, tinguda el 18.01.2023, DSPC-C 504.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general de Serveis 
Socials davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre 
les línies de treball de la Direcció General
356-00950/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 32, tinguda el 18.01.2023, DSPC-C 504.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Acció Cívica 
i Comunitària davant la Comissió de Drets Socials perquè informi 
sobre les línies de treball de la Direcció General
356-00951/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 32, tinguda el 18.01.2023, DSPC-C 504.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Congrés 
Mundial Uigur davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació perquè informi sobre la vulneració dels drets humans 
de la comunitat uigur per la República Popular de la Xina
356-00952/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació, en la sessió 20, tinguda el 19.01.2023, DSPC-C 507.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Casa del Tibet de Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la vulneració dels 
drets humans de la comunitat tibetana per la República Popular de 
la Xina
356-00953/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació, en la sessió 20, tinguda el 19.01.2023, DSPC-C 507.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Ecom davant la Comissió de Drets Socials perquè presenti l’informe 
Radar Ecom 2021
356-00959/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 32, tinguda el 18.01.2023, DSPC-C 504.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Palou-Loverdos davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi 
sobre la cultura de la pau i el Projecte Vitamina
356-00987/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació, en la sessió 20, tinguda el 19.01.2023, DSPC-C 507.

Sol·licitud de compareixença del president i del director del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre els 
resultats de l’estudi d’opinió relatiu a la percepció de la ciutadania 
sobre la cooperació al desenvolupament en context de crisi del 2022 
i perquè faci balanç de la cooperació municipalista del període 2019-
2022
356-01010/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació, en la sessió 20, tinguda el 19.01.2023, DSPC-C 507.

Sol·licitud de compareixença de Carlos Umaña, copresident de 
l’Associació Internacional de Metges per a la Prevenció de la Guerra 
Nuclear i membre del grup directiu de la Campanya Internacional per 
l’Abolició de les Armes Nuclears, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la campanya
356-01011/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació, en la sessió 20, tinguda el 19.01.2023, DSPC-C 507.
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Sol·licitud de compareixença de Sofia Geli Stenhammar, cònsol 
general honorària de Suècia, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre els objectius i les 
polítiques previstes per la presidència sueca del Consell de la Unió 
Europea
356-01013/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació, en la sessió 20, tinguda el 19.01.2023, DSPC-C 507.

Sol·licitud de compareixença de Jaime Martín Puchol, cònsol honorari 
de la República Txeca, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè informi sobre el balanç i els projectes 
desenvolupats de la presidència txeca del Consell de la Unió Europea
356-01014/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació, en la sessió 20, tinguda el 19.01.2023, DSPC-C 507.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Treball del Departament 
d’Empresa i Treball davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè 
informi sobre la situació dels treballs del Consell de Relacions 
Laborals amb relació a l’abordatge del salari mínim de referència 
català
356-01049/13

SOL·LICITUD

Presentació: Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat (reg. 82611).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 19.01.2023.

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

Compareixença de Claudi Camps, director assistencial de la Xarxa 
de Salut Mental i Addiccions de Girona, davant la Comissió d’Estudi 
sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00879/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental  
i les Addiccions, tinguda el 20.01.2023, DSPC-C 508.
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Compareixença de Francisco José Eiroá Orosa, investigador Ramón 
y Cajal de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi 
sobre la Salut Mental i les Addiccions
357-00880/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental  
i les Addiccions, tinguda el 20.01.2023, DSPC-C 508.

Compareixença d’Eva Barta, vicepresidenta de la Federació de Salut 
Mental de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut 
Mental i les Addiccions
357-00881/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental  
i les Addiccions, tinguda el 20.01.2023, DSPC-C 508.

Compareixença de José Soriano Pacheco, psiquiatra de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i especialista en trastorns 
de la conducta alimentària, davant la Comissió d’Estudi sobre la 
Salut Mental i les Addiccions
357-00882/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental  
i les Addiccions, tinguda el 20.01.2023, DSPC-C 508.

Compareixença d’una representació d’Stop Mare Mortum i Badalona 
Acull davant la Comissió de Drets Socials per a exposar la seva 
posició sobre l’empadronament
357-00890/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 32, tinguda el 18.01.2023, 
DSPC-C 504.

Compareixença de Margarida Saiz, representant de la Plataforma 
Societat Inclusiva del Garraf davant la Comissió de Drets Socials per 
a informar sobre les darreres actuacions d’aquesta plataforma
357-00891/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 32, tinguda el 18.01.2023, 
DSPC-C 504.



BOPC 477
25 de gener de 2023

4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 25 

Compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la 
Comissió de Drets Socials per a informar sobre les línies de treball 
de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies
357-00892/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 32, tinguda el 18.01.2023, 
DSPC-C 504.

Compareixença de la directora general de Serveis Socials davant la 
Comissió de Drets Socials per a informar sobre les línies de treball 
de la Direcció General de Serveis Socials
357-00893/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 32, tinguda el 18.01.2023, 
DSPC-C 504.

Compareixença del director general d’Acció Cívica i Comunitària 
davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre les línies 
de treball de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
357-00894/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 32, tinguda el 18.01.2023, 
DSPC-C 504.

Compareixença d’una representació de la Fundació Ecom davant la 
Comissió de Drets Socials per a presentar l’informe Radar Ecom 2021
357-00895/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 32, tinguda el 18.01.2023, 
DSPC-C 504.

Compareixença d’una representació del Congrés Mundial Uigur 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per 
a informar sobre la vulneració dels drets humans de la comunitat 
uigur per part de la República Popular de la Xina
357-00896/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació en la sessió 
20, tinguda el 19.01.2023, DSPC-C 507.
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Compareixença d’una representació de la Fundació Casa del Tibet 
de Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a informar sobre la vulneració dels drets humans 
de la comunitat tibetana per part de la República Popular de la Xina
357-00898/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació en la sessió 
20, tinguda el 19.01.2023, DSPC-C 507.

Compareixença de Jordi Palou-Loverdos davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la cultura 
de la pau i el Projecte Vitamina
357-00899/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació en la sessió 
20, tinguda el 19.01.2023, DSPC-C 507.

Compareixença del president i del director del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a informar sobre els resultats de 
l’estudi d’opinió relatiu a la percepció de la ciutadania sobre la 
cooperació al desenvolupament en context de crisi del 2022 i per 
a fer balanç de la cooperació municipalista
357-00900/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació en la sessió 
20, tinguda el 19.01.2023, DSPC-C 507.

Compareixença de Carlos Umaña, copresident de l’Associació 
Internacional de Metges per a la Prevenció de la Guerra Nuclear i 
membre del grup directiu de la Campanya Internacional per l’Abolició 
de les Armes Nuclears, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació per a informar sobre la campanya
357-00901/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació en la sessió 
20, tinguda el 19.01.2023, DSPC-C 507.
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Compareixença de Sofia Geli Stenhammar, cònsol general honorària 
de Suècia, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a informar sobre els objectius i les polítiques 
previstes per la presidència sueca del Consell de la Unió Europea
357-00902/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació en la sessió 
20, tinguda el 19.01.2023, DSPC-C 507.

Compareixença de Jaime Martín Puchol, cònsol honorari de 
la República Txeca, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació per a informar sobre el balanç i els projectes 
desenvolupats durant la presidència txeca del Consell de la Unió 
Europea
357-00903/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació en la sessió 
20, tinguda el 19.01.2023, DSPC-C 507.

Compareixença de Gonzalo Boye, advocat de persones querellants 
per espionatge, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge 
de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per 
part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru
357-00904/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polí-
tics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els 
Programes Pegasus i Candiru en la sessió 3, tinguda el 20.01.2023, DSPC-C 509.

Compareixença d’Andreu Van den Eynde, advocat de persones 
afectades per espionatge, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Espionatge de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs 
Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus 
i  Candiru
357-00905/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polí-
tics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els 
Programes Pegasus i Candiru en la sessió 3, tinguda el 20.01.2023, DSPC-C 509.
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Compareixença de Benet Salellas, advocat de persones afectades 
per espionatge, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge 
de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per 
part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru
357-00906/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polí-
tics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els 
Programes Pegasus i Candiru en la sessió 3, tinguda el 20.01.2023, DSPC-C 509.

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 del conseller d’Interior a la consellera 
de la Presidència
330-00173/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 83486 / Coneixement: 20.01.2023

Al Parlament de Catalunya 
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 del conseller d’Interior, senyor Joan Ignasi Elena i Garcia, 
des del dia 19 fins al dia 22 de gener de 2023, mentre romangui fora de Catalunya, 
s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència, se-
nyora Laura Vilagrà Pons.

Ben cordialment,

Barcelona, 18 de gener de 2023
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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	Compareixença de Sofia Geli Stenhammar, cònsol general honorària de Suècia, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre els objectius i les polítiques previstes per la presidència sueca del Consell de la Unió Europe
	357-00902/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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