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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 605/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els robatoris 
a l’horta de Lleida
250-00859/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 29, 01.03.2023, DSPC-C 559

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2023, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre els robatoris a l’horta de Lleida (tram. 250-
00859/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (Reg. 80951).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar les patrulles necessàries 

del Cos de Mossos d’Esquadra a l’horta de Lleida per garantir-hi la vigilància durant 
les vint-i-quatre hores del dia.

Palau del Parlament, 1 de març de 2023
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 606/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de les condicions laborals dels tècnics especialistes i operadors de 
control
250-00885/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 29, 01.03.2023, DSPC-C 559

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2023, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals 
dels tècnics especialistes i operadors de control (tram. 250-00885/13), presentada 
pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana (Reg. 80953).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer els canvis legislatius necessaris per a integrar els tècnics especialistes i 

operadors de control al cos de bombers de la Generalitat de Catalunya amb una es-
cala específica denominada escala de suport.

b) Crear un pla que garanteixi una formació especialitzada i que s’apliqui a partir 
del segon trimestre del 2023.

c) Crear un curs bàsic d’operadors de control d’una durada de cent cinquanta ho-
res i eminentment pràctic.

d) Crear en el conveni una categoria de tècnic operador de control de bombers 
per a diferenciar-la de la resta de tècnics operadors de control de la Generalitat que 
no treballen directament amb l’emergència.
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e) Ampliar les places, amb l’estudi previ del volum de feina a cada una de les 
sales de control.

Palau del Parlament, 1 de març de 2023
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 607/XIV del Parlament de Catalunya, sobre mesures de 
millora de l’autopista AP-7 per a aturar l’accidentalitat
250-00904/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 29, 01.03.2023, DSPC-C 559

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2023, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre mesures de millora de l’autopista AP-7 per 
a aturar l’accidentalitat (tram. 250-00904/13), presentada pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana (Reg. 87854).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dur a terme les accions necessàries davant del Govern de l’Estat perquè cons-

trueixi al més aviat possible el tercer carril del tram de l’autopista AP-7 entre l’Hos-
pitalet de l’Infant i Amposta, amb el qual s’ha compromès.

b) Dur a terme les accions necessàries davant del Govern de l’Estat perquè trans-
fereixi a la Generalitat els recursos necessaris per a fer efectiu el rescat de les vies 
d’alta capacitat de peatge a Catalunya, de la mateixa manera que ha destinat recur-
sos a les nou autopistes radials espanyoles fallides i rescatades.

c) Estudiar els punts de l’autopista AP-7 en què caldria instal·lar punts de veloci-
tat variable i implantar-los quan es tinguin clares les necessitats.

d) Impulsar un pla de controls de trànsit per a garantir la circulació per la dreta 
dels conductors i alliberant la resta de carrils.

e) Establir la prohibició d’avançament entre camions en determinades franges 
horàries.

f) Implantar mesures de regulació de trànsit efectives en cas d’accident, com 
els avisos d’accident, la reconducció del trànsit per vies secundàries o l’habilitació, 
quan sigui possible, d’un carril addicional temporal fins que s’hagi resolt el pro-
blema.

Palau del Parlament, 1 de març de 2023
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé
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Resolució 625/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
de la biblioteca central comarcal de Vilafranca del Penedès
250-00822/13

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 20, 01.03.2023, DSPC-C 560

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2023, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de la biblioteca cen-
tral comarcal de Vilafranca del Penedès (tram. 250-00822/13), presentada pel Grup 
Parlamentari d’En Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana (reg. 78217).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aplicar, juntament amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 

i la Diputació de Barcelona, el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya, la Llei 
4/1993, del 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, i el Pla d’equipaments 
culturals de Catalunya 2010-2020, i iniciar la construcció de la biblioteca central 
comarcal de Vilafranca del Penedès a partir del moment en què sigui aprovada pel 
Ple de l’Ajuntament i s’inclogui en les línies de subvencions existents en el moment 
d’aprovar-la.

b) Dotar una partida en el pressupost per al 2024, amb un import aproximat de 
1.350.000 euros, perquè la biblioteca central comarcal de Vilafranca del Penedès es 
pugui començar a fer realitat durant aquesta legislatura un cop l’Ajuntament n’apro-
vi la construcció.

Palau del Parlament, 1 de març de 2023
La secretària de la Comissió, Anna Torrentà Costa; la presidenta de la Comis-

sió, Maria Dolors Sabater i Puig

Resolució 626/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el respecte dels 
topònims catalans i aranesos en el Google Maps i altres aplicacions
250-00884/13

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 20, 01.03.2023, DSPC-C 560

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2023, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el respecte dels topònims catalans i ara-
nesos en el Google Maps (tram. 250-00884/13), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya (reg. 84621).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Demanar a Google i altres empreses tecnològiques i plataformes similars, com 

ara Viquipèdia, que en la versió en castellà de l’aplicació Google Maps, i les cor-
responents d’altres empreses, facin servir els topònims de Catalunya d’acord amb 
els criteris que s’empren habitualment en la resta de llengües, és a dir, la llengua de 
recepció per als topònims de les grans localitats i la llengua pròpia del territori, el 
català o l’aranès segons el cas, per a la resta.
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b) Demanar a totes les institucions que s’adrecin a Google per a sol·licitar-li que 
esmeni aquesta situació tan anòmala.

c) Fer les gestions pertinents per a exigir a Google que l’algoritme de les cerques 
no invisibilitzi ni amagui els resultats en català a favor dels resultats en castellà.

Palau del Parlament, 1 de març de 2023
La secretària de la Comissió, Anna Torrentà Costa; la presidenta de la Comis-

sió, Maria Dolors Sabater i Puig
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la reducció de la burocràcia 
governamental i administrativa
250-00799/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 33, tinguda el 
16.03.2023, DSPC-C 579.

Proposta de resolució sobre la declaració de zones afectades 
greument per un desastre natural
250-00804/13

RETIRADA

Retirada en la sessió 33 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 16.03.2023, 
DSPC-C 579.

Proposta de resolució sobre les polítiques de conciliació laboral, 
familiar i maternal
250-00823/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 29, tinguda el 16.03.2023, 
DSPC-C 581.

Proposta de resolució sobre la licitació de l’explotació del Circuit de 
Barcelona-Catalunya
250-00834/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 29, tinguda el 16.03.2023, 
DSPC-C 581.

Proposta de resolució sobre la supressió de les subvencions a la 
Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes
250-00845/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 33, tinguda el 
16.03.2023, DSPC-C 579.



BOPC 534
21 de març de 2023

2.10.25. Propostes de resolució 10

Proposta de resolució de rebuig a la derogació del delicte de sedició 
del Codi penal
250-00874/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 33, tinguda el 
16.03.2023, DSPC-C 579.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari
202-00018/13

SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 16 de març de 2023, ha acordat 
de substituir un membre de la Ponència que ha d’elaborar la Proposició de llei per a 
la internalització del transport sanitari (tram. 202-00018/13).

Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Núria Lozano Montoya substitueix David Cid Colomer.

Palau del Parlament, 16 de març de 2023
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comis-

sió, M. Assumpció Laïlla Jou
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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’Acció Climàtica 
amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
sobre la situació de sequera
354-00237/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Silvia Paneque Sureda, del GP PSC-Units (reg. 90006).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Climàtica, 15.03.2023.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica 
amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
sobre la situació de sequera
354-00238/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat (reg. 90018).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Climàtica, 15.03.2023.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials 
amb el conseller de Drets Socials sobre els acords d’inversions del 
Departament de Drets Socials condicionats als resultats electorals
354-00244/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jessica González Herrera, juntament amb un altre 
diputat del GP ECP (reg. 91570).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Drets Socials, 14.03.2023.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials 
amb el Conseller de Drets Socials sobre la construcció d’una nova 
residència pública per a gent gran a Santa Coloma de Gramenet
354-00245/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat (reg. 91571).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Drets Socials, 14.03.2023.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb 
el conseller de Drets Socials sobre el compromís de construcció 
d’una segona residència pública a Santa Coloma de Gramenet
354-00246/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 92174).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Drets Socials, 14.03.2023.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb 
el conseller de Drets Socials sobre la vinculació de la construcció 
d’una segona residència pública a Santa Coloma de Gramenet amb el 
vot al candidat municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
354-00247/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs (reg. 92191).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Drets Socials, 14.03.2023.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè 
d’empresa d’Idiada davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè 
informi sobre la situació de l’empresa i les reivindicacions dels 
treballadors
356-00922/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 16.03.2023, 
DSPC-C 581.

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 convocatòria de subvencions ACOL del 2023
356-01056/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Treball, en la sessió 29, tinguda el 16.03.2023, 
DSPC-C 581.
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Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Igualtats del 
Departament del Departament d’Igualtats i Feminismes davant la 
Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre la convocatòria de 
subvencions ACOL del 2023
356-01057/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Treball, en la sessió 29, tinguda el 16.03.2023, 
DSPC-C 581.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’entitats 
ecologistes davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre com afectarà la llei de prevenció de residus a la transformació 
per a aturar l’emergència ambiental
356-01073/13

SOL·LICITUD

Presentació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG (reg. 84974).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 15.03.2023.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’entitats per al 
residu zero davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informin 
sobre el compliment de la moratòria de construcció d’incineradores i 
l’ampliació de les actuals
356-01074/13

SOL·LICITUD

Presentació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG (reg. 84975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 15.03.2023.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Campanya 
contra el Quart Cinturó davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè 
informi sobre la posició contrària al projecte de construcció del 
Quart Cinturó per motius ambientals
356-01105/13

SOL·LICITUD

Presentació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG, Eugeni Villalbí Godes, del 
GP ERC, Lucas Silvano Ferro Solé, del GP ECP (reg. 88177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 15.03.2023.
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Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Meteorològic 
de Catalunya davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre les irregularitats en matèria de contractació pública 
detectades per la Sindicatura de Comptes
356-01127/13

SOL·LICITUD

Presentació: Antonio Ramón López Gómez, del GP VOX (reg. 90406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 15.03.2023.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre la 
contaminació dels aqüífers del riu Llobregat i de la riera d’Argentona
356-01139/13

SOL·LICITUD

Presentació: Silvia Paneque Sureda, del GP PSC-Units (reg. 90862).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 15.03.2023.

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

Compareixença de Sarkis Hakobyan, president de l’Associació 
d’Armènia a Catalunya Ararat, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació a 
Nagorno-Karabakh
357-00258/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació, tinguda el 16.03.2023, DSPC-C 582.

Compareixença de Raja Namdar, representant del Fòrum 
Internacional per la Pau al Caixmir, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació 
dels drets civils i polítics al Caixmir
357-00476/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació, tinguda el 16.03.2023, DSPC-C 582.
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Compareixença de Teresa Bermúdez, responsable del programa 
d’habitatge compartit de Sant Joan de Déu Serveis Socials - 
Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre 
la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme
357-00586/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 38 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
15.03.2023, DSPC-C 575.

Compareixença d’Agustí Martínez Insa, persona que ha viscut en 
situació de sensellarisme, davant la Comissió de Drets Socials per a 
informar sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
357-00589/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 38 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
15.03.2023, DSPC-C 575.

Compareixença de Carles Olesti, participant en el programa 
d’habitatge individual, davant la Comissió de Drets Socials per a 
informar sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
357-00590/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 38 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
15.03.2023, DSPC-C 575.

Compareixença d’Estebana Ortiz Villadiego, persona que ha viscut en 
situació de sensellarisme, davant la Comissió de Drets Socials per a 
informar sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
357-00591/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 38 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
15.03.2023, DSPC-C 575.
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Compareixença del director general d’Economia Social, el Tercer 
Sector i les Cooperatives davant la Comissió d’Empresa i Treball per 
a informar sobre el model català dels centres especials de treball
357-00775/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 
16.03.2023, DSPC-C 581.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació, tinguda el 16.03.2023, DSPC-C 582.

Audiència d’una representació de la Unitat Central de Menors dels 
Mossos d’Esquadra davant el Grup de Treball sobre l’Assetjament en 
el Sistema Educatiu i el Ciberassetjament
367-00046/13

SUBSTANCIACIÓ

Audiència feta en la sessió 3 del Grup de Treball sobre l’Assetjament en el Sistema 
Educatiu i el Ciberassetjament, tinguda el 16.03.2023.

Audiència d’una representació del Programa de prevenció de 
l’assetjament i de la salut de la Fundació Catalana de l’Esplai davant 
el Grup de Treball sobre l’Assetjament en el Sistema Educatiu i el 
Ciberassetjament
367-00047/13

SUBSTANCIACIÓ

Audiència feta en la sessió 3 del Grup de Treball sobre l’Assetjament en el Sistema 
Educatiu i el Ciberassetjament, tinguda el 16.03.2023.
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Audiència d’una representació de la Unitat de Suport a l’Alumnat en 
Situació de Violència davant el Grup de Treball sobre l’Assetjament 
en el Sistema Educatiu i el Ciberassetjament
367-00054/13

SUBSTANCIACIÓ

Audiència feta en la sessió 3 del Grup de Treball sobre l’Assetjament en el Sistema 
Educatiu i el Ciberassetjament, tinguda el 16.03.2023.

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 de Drets Socials al conseller de 
Salut
330-00188/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 92845 / Coneixement: 16.03.2023

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 de Drets Socials, senyor Carles Campuzano 
i Canadés, els dies 16 i 17 de març de 2023, mentre romangui fora de Catalunya, 
s’encarrega el despatx del seu Departament el conseller de Salut, senyor Manel Bal-
cells i Díaz.

Ben cordialment,

Barcelona, 14 de març de 2023
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
Per suplència (Decret 38/2023, de 7 de març, DOGC 8872, de 10.03.2023), Laura 

Vilagrà i Pons, consellera de la Presidència
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya

ACORD

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

El 7 de setembre de 2022, Albert Soriano Royes va ser nomenat assistent de la 
Vicepresidència Segona del Parlament, com a personal eventual.

D’acord amb el que estableix l’article 40 del Reglament del Parlament de Cata-
lunya i el que disposen 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 con-
fereix la normativa vigent,

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

lament, com a personal eventual, amb efectes del 20 de març de 2023, 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, 15 de març de 2023
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Isabel Saurina Delgado com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 15 de març de 2023 la vicepresidenta segona del Parlament ha proposat no-
menar Isabel Saurina Delgado assistent de la Vicepresidència Segona del Parlament, 
com a personal eventual.

D’acord amb el que estableix l’article 40 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya i l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Ca-
talunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
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Resolc: 
Nomenar Isabel Saurina Delgado assistent de la Vicepresidència Segona del Par-

lament, com a personal eventual, amb efectes del 20 de març de 2023, amb els drets 
i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la vicepresidenta primera del Parlament en 
funcions de presidenta, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la 
Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, en virtut 
dels articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 15 de març de 2023
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch
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