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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i  les Addiccions
406-00002/13
Substitució de membres especialistes 18

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 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
Acord sobre la sol·licitud 18

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
Acord sobre la sol·licitud 18

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
Acord sobre la sol·licitud 19
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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 Repu-
blicana de Catalunya
354-00247/13
Acord sobre la sol·licitud 19

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la junta permanent de direccions 
dels centres educatius de primària davant la Comissió d’Educació perquè expliqui 
la situació del Consell Educatiu de Catalunya
356-01000/13
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la junta permanent de direc-
cions dels centres educatius de secundària davant la Comissió d’Educació perquè 
expliqui la situació del Consell Educatiu de Catalunya
356-01001/13
Acord sobre la sol·licitud 19

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb el conseller de Drets So-
cials sobre els acords d’inversions del Departament de Drets Socials condicionats 
als resultats electorals
355-00126/13
Acord de tenir la sessió informativa 20

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb el Conseller de Drets So-
cials sobre la construcció d’una nova residència pública per a gent gran a Santa 
Coloma de Gramenet
355-00127/13
Acord de tenir la sessió informativa 20

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb el conseller de Drets So-
cials sobre el compromís de construcció d’una segona residència pública a Santa 
Coloma de Gramenet
355-00128/13
Acord de tenir la sessió informativa 20

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
355-00129/13
Acord de tenir la sessió informativa 20

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

Compareixença en ponència d’una representació del transport sanitari de la Con-
federació Nacional del Treball amb relació a la Proposició de llei per a la internalit-
zació del transport sanitari
353-00416/13
Substanciació 21

Compareixença en ponència d’una representació de la Formació Sindical de Tècnics 
en Emergències Sanitàries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la 
internalització del transport sanitari
353-00417/13
Substanciació 21

Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat Independent de Tre-
balladors d’Ambulàncies de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la 
internalització del transport sanitari
353-00419/13
Substanciació 21

Compareixença en comissió d’una representació de Sant Joan de Déu Serveis So-
cials amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer 
front i erradicar el sensellarisme
353-00482/13
Substanciació 21



BOPC 535
22 de març de 2023

Taula de contingut 5

Compareixença en comissió de Salvador Maneu, director de Sant Joan de Déu - 
Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
353-00483/13
Substanciació 22

Compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homofòbia amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
353-00681/13
Substanciació 22

Compareixença de Bàrbara Ramajo, representant de Bollos en Teoria, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
353-00688/13
Substanciació 22

Compareixença d’una representació de Gais Positius amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia
353-00692/13
Substanciació 22

Compareixença d’una representació d’Actuavallès amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia
353-00701/13
Substanciació 23

Compareixença de Marisela Montenegro, professora del Departament de Psicolo-
gia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia
353-00715/13
Substanciació 23

Compareixença de Guillem Ramírez, professor de dret penal de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 
10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres  
i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
353-00718/13
Substanciació 23

Compareixença de Judith Juanhuix, científica i activista transgènere, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
353-00722/13
Substanciació 24

Compareixença de María del Mar Daza Bonachela, advocada i experta en dret pe-
nal i criminologia de la Universitat de Granada,amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència, masclista, relativa a la es indemnitzacions i els ajuts per a 
dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills
353-00725/13
Substanciació 24

Compareixença de Marta Ariste, advocada, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència, masclista, relativa a la es indemnitzacions i els ajuts per a do-
nes víctimes de violència masclista i llurs filles i fills
353-00736/13
Substanciació 24
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Compareixença d’Helios Fernández Garcès, expert en antigitanisme i  perspectiva 
decolonial, davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
357-00981/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença de la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i  de les Arts 
davant la Comissió de Cultura per a presentar la Memòria d’activitats corresponent 
al 2021, el pla de treball del Consell per al 2023, el projecte Politars i el projecte 
d’anàlisi transversal dels equipaments culturals
359-00025/13
Sol·licitud 25
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Encàrrec del despatx del conseller d’Interior a la consellera d’Acció Climàtica, Ali-
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i Hisenda
330-00190/13
Presentació: president de la Generalitat 26
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 636/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les mesures 
per  a evitar la degradació del centre històric de Lleida
250-00770/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 30, 15.03.2023, DSPC-C 577

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de març de 2023, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar la degradació del 
centre històric de Lleida (tram. 250-00770/13), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana (reg. 74971).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dissenyar i executar, en el marc de la Junta Local de Seguretat de Lleida, un 

dispositiu específic que garanteixi la seguretat pública al centre històric de la ciu-
tat, per a evitar l’exercici de la venda ambulant il·legal i perseguir les màfies que la 
controlen, erradicar el tràfic i la venda de drogues i de qualsevol mena de substància 
prohibida i controlar la prostitució, a fi d’evitar el tràfic de persones i perseguir els 
responsables d’aquesta activitat delictiva.

b) Millorar els mecanismes de coordinació i col·laboració dels Mossos d’Esqua-
dra amb la resta de forces i cossos de seguretat, especialment amb la Policia Na-
cional i la Guàrdia Civil, per a perseguir i evitar l’activitat delictiva de les màfies 
que controlen la venda ambulant il·legal, el tràfic de drogues i l’explotació d’éssers 
humans.

Palau del Parlament, 15 de març de 2023
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 637/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la creació 
de la regió policial Girona Nord
250-00864/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 30, 15.03.2023, DSPC-C 577

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de març de 2023, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la creació de la regió policial Girona Nord 
(tram. 250-00864/13), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 80952).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar la creació de la regió policial Girona Nord, amb una àrea d’influèn-

cia de, com a mínim, tota la comarca de l’Alt Empordà.
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b) Augmentar i reforçar les plantilles del Cos de Mossos d’Esquadra de les àrees 
bàsiques policials de Figueres i Roses.

Palau del Parlament, 15 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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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 de reconeixement de l’escoltisme
202-00059/13

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 93633 / Coneixement: Presidència del Parlament, 20.03.2023

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, comuniquen a la Mesa del Parlament que han 
advertit l’errada següent en la Proposició de llei (tramitació en lectura única) (tram. 
202-00059/13) presentada el 25 de gener de 2023 i amb número de registre 84630.

On hi diu: 
«[...]

Exposició de motius
[...]
La disposició final encomana a la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge la 

presentació d’un informe bianual d’activitats al Parlament.
[...] 

Disposició final. Informe d’activitats
La Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge ha de presentar al Parlament un 

informe bianual de la seva activitat com a eina d’avaluació d’aquesta llei.»

Hi ha de dir: 
«[...]

Exposició de motius
[...]
La disposició final encomana a la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge la 

presentació d’un informe biennal d’activitats al Parlament.
[...] 

Disposició final. Informe d’activitats
La Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge ha de presentar al Parlament un 

informe biennal de la seva activitat com a eina d’avaluació d’aquesta llei.
[...]»

Palau del Parlament, 17 de març de 2023
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG, portaveus
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RECTIFICACIÓ DE LES ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ 

EN LECTURA ÚNICA

Reg. 93634 / Coneixement: Presidència del Parlament, 20.03.2023

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA 

D’UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR (REG. 93634)

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, comuniquen a la Mesa del Parlament que han 
advertit l’errada següent en les esmenes a l’articulat de la Proposició de llei (tram. 
202-00059/13) presentades el 14 de març de 2023 i amb número de registre 92146.

On hi diu: 
«[...]

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació de l’article 1

L’objecte d’aquesta llei és definir el marc jurídic/normatiu del moviment escolta 
mitjançant el reconeixement de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge i l’es-
tabliment dels mecanismes que protegeixen l’ús de la nomenclatura i els símbols que 
caracteritzen aquest moviment.

La finalitat d’aquesta llei és reconèixer al més alt nivell institucional el moviment 
escolta i guia de Catalunya, així com establir les bases per a la seva promoció, re-
coneixement social, enfortiment, protecció i projecció internacional.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació del Títol II

Títol II. Objectiu i marc normatiu/jurídic del Moviment Escolta i Guia de Cata-
lunya

[...]»

Hi ha de dir: 
«[...]

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació de l’article 1

L’objecte d’aquesta llei és definir el marc normatiu del moviment escolta mit-
jançant el reconeixement de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge i l’esta-
bliment dels mecanismes que protegeixen l’ús de la nomenclatura i els símbols que 
caracteritzen aquest moviment.

La finalitat d’aquesta llei és reconèixer al més alt nivell institucional el moviment 
escolta i guia de Catalunya, així com establir les bases per a la seva promoció, re-
coneixement social, enfortiment, protecció i projecció internacional.
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Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació del Títol II

Títol II. Objectiu i marc normatiu del Moviment Escolta i Guia de Catalunya
[...]»

Palau del Parlament, 17 de març de 2023
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG, portaveus

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la Mancomunitat Cultural
250-00962/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 92355).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’aula d’infantil 0 
de la Llar d’Infants Abellerol, de Collbató
250-00963/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92356; 92391).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del futbol botons 
com a esport
250-00964/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 92357).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de la via d’accés 
des del Pont d’Orrit fins al Mas de Barreda, a Tremp
250-00965/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 92359).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els descomptes de l’autopista C-16
250-00966/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 92358).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-00967/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92360; 92392).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reserva de places de l’Administració 
per a dones que siguin caps de família monoparental
250-00968/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92361; 92393).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre acreditacions professionals
250-00969/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92362; 92394).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment del servei d’atenció 
pediàtrica als centres d’atenció primària de Sabadell
250-00970/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92363; 92395).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte Casa Walter Benjamin 
i les actuacions de memòria democràtica a Portbou
250-00971/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92364; 92396).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la segona estació de Ferrocarrils 
de la Generalitat a Rubí
250-00972/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92365; 92397).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la bonificació del tram autonòmic 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques
250-00973/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 92398).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga 
crònica i la sensibilitat química múltiple
250-00974/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 92366).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la promoció de la recerca i la innovació 
en matèria sanitària
250-00975/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 92367).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’afectació que la sobrepoblació 
de conills té en els conreus del Pla d’Urgell
250-00976/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 92368).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’atenció 
primària a Coma-ruga
250-00977/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92369; 92399).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre un cens d’empreses catalanes
250-00978/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 92370).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola 
a Lloret de Mar
250-00979/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92371; 92400).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.



BOPC 535
22 de març de 2023

3.10.25. Propostes de resolució 15 

Proposta de resolució sobre el càncer de mama en homes
250-00980/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 92372).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el consultori de Santa Susanna
250-00981/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92373; 92401).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgències 
i la reorganització del servei de pediatria al Masnou
250-00982/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92374; 92402).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment del servei nocturn 
de farmàcia de guàrdia al Masnou
250-00983/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92375; 92403).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria 
a Cassà de la Selva
250-00984/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92377; 92404).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola 
a Palamós
250-00985/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92376; 92405).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la millora dels recursos per als alumnes 
amb necessitats específiques de suport educatiu del Maresme i del 
Vallès Oriental
250-00986/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 92406).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures de suport a les famílies 
que afronten un dol gestacional, perinatal o neonatal
250-00987/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 92407).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la regulació de les competències 
professionals dels conservadors restauradors del patrimoni cultural 
immoble
250-00988/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92378; 92408).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció de centres sociosanitaris 
especialitzats per al tractament de les persones amb esclerosi lateral 
amiotròfica
250-00989/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92379; 92409).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació de professors associats 
per a cobrir les baixes de cobertura difícil en la formació professional
250-00990/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92380; 92410).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de metges de vigilància 
de la salut del Departament d’Interior
250-00991/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92381; 92411).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la formació i les condicions tècniques 
dels controladors de trànsit en matèries perilloses del Cos de 
Mossos d’Esquadra
250-00992/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92382; 92412).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un servei d’intervenció 
especialitzada a les comarques interiors de Girona
250-00993/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 92383; 92413).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2023; 10:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

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

SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES ESPECIALISTES

Coneixement: Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions, 03.03.2023

La Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions, en la sessió tingu-
da el dia 3 de març de 2023, ha acordat de substituir un membre especialista (tram. 
406-00002/13).

Agustina Ureña Hidalgo, membre de la Junta Directiva de BCN Salut Mental, 
substitueix Núria Martínez Barderi, secretària de la Junta Directiva d’AMMFEINA

Palau del Parlament, 3 de març de 2023
La secretària de la Comissió, Najat Driouech Ben Moussa; la presidenta de la 

Comissió, M. Assumpció Laïlla Jou

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la 
sessió 38, tinguda el 15.03.2023, DSPC-C 575.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la 
sessió 38, tinguda el 15.03.2023, DSPC-C 575.



BOPC 535
22 de març de 2023

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 19 

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la 
sessió 38, tinguda el 15.03.2023, DSPC-C 575.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la 
sessió 38, tinguda el 15.03.2023, DSPC-C 575.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la junta 
permanent de direccions dels centres educatius de primària davant 
la Comissió d’Educació perquè expliqui la situació del Consell 
Educatiu de Catalunya
356-01000/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en 
la sessió 33, tinguda el 07.03.2023, DSPC-C 568.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la junta 
permanent de direccions dels centres educatius de secundària 
davant la Comissió d’Educació perquè expliqui la situació del Consell 
Educatiu de Catalunya
356-01001/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en 
la sessió 33, tinguda el 07.03.2023, DSPC-C 568.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

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
355-00126/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

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
355-00127/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

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
355-00128/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

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
355-00129/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la sessió 38, tinguda el 15.03.2023, 
DSPC-C 575.
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4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de 
funcionaris i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació del transport 
sanitari de la Confederació Nacional del Treball amb relació a la 
Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari
353-00416/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei per a la interna-
lització del transport sanitari», el 16.03.2023.

Compareixença en ponència d’una representació de la Formació 
Sindical de Tècnics en Emergències Sanitàries de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport 
sanitari
353-00417/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei per a la interna-
lització del transport sanitari», el 16.03.2023.

Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat 
Independent de Treballadors d’Ambulàncies de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari
353-00419/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei per a la interna-
lització del transport sanitari», el 16.03.2023.

Compareixença en comissió d’una representació de Sant Joan de 
Déu Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
353-00482/13

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 en comissió de Salvador Maneu, director de Sant 
Joan de Déu - Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei 
de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
353-00483/13

SUBSTANCIACIÓ

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

Compareixença d’una representació de l’Observatori contra 
l’Homofòbia amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
353-00681/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació 
de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la trans-
fòbia», el 02.03.2023.

Compareixença de Bàrbara Ramajo, representant de Bollos en 
Teoria, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia
353-00688/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació 
de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la trans-
fòbia», el 16.03.2023.

Compareixença d’una representació de Gais Positius amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 
d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia
353-00692/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació 
de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la trans-
fòbia», el 02.03.2023.
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Compareixença d’una representació d’Actuavallès amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres 
i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
353-00701/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació 
de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la trans-
fòbia», el 16.03.2023.

Compareixença de Marisela Montenegro, professora del Departament 
de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 
10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia
353-00715/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació 
de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la trans-
fòbia», el 02.03.2023.

Compareixença de Guillem Ramírez, professor de dret penal de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
353-00718/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació 
de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la trans-
fòbia», el 16.03.2023.
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Compareixença de Judith Juanhuix, científica i activista transgènere, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, 
del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia
353-00722/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació 
de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la trans-
fòbia», el 16.03.2023.

Compareixença de María del Mar Daza Bonachela, advocada 
i experta en dret penal i criminologia de la Universitat de 
Granada,amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
47 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència, masclista, relativa a la es indemnitzacions i els ajuts per a 
dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills
353-00725/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació 
de l’article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de 
violència masclista i llurs filles i fills», el 06.03.2023.

Compareixença de Marta Ariste, advocada, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència, masclista, 
relativa a la es indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de 
violència masclista i llurs filles i fills
353-00736/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació 
de l’article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de 
violència masclista i llurs filles i fills», el 06.03.2023.
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Compareixença d’Helios Fernández Garcès, expert en antigitanisme 
i perspectiva decolonial, davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Racisme Institucional i Estructural
357-00981/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
sessió 2, tinguda el 21.01.2022, DSPC-C 179.

Compareixença de la presidenta del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts davant la Comissió de Cultura per a presentar la 
Memòria d’activitats corresponent al 2021, el pla de treball del 
Consell per al 2023, el projecte Politars i el projecte d’anàlisi 
transversal dels equipaments culturals
359-00025/13

SOL·LICITUD

Presentació: presidenta, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (reg. 78324).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 17.03.2023.

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 d’Interior a la consellera d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
330-00189/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 93606 / Coneixement: 17.03.2023

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 d’Interior, senyor Joan Ignasi Elena i Garcia, 
des del dia 17 fins al dia 19 de març de 2023, mentre romangui fora de Catalunya, 
s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural, senyora Teresa Jordà i Roura.

Ben cordialment,

Barcelona, 7 de març de 2023
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència 
a la consellera d’Economia i Hisenda
330-00190/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 93607 / Coneixement: 20.03.2023

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 de la consellera de la Presidència, senyora Laura Vilagrà 
Pons, des del dia 17 fins al dia 19 de març de 2023, mentre romangui fora de Ca-
talunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera d’Economia i 
Hisenda, senyora Natàlia Mas i Guix.

Ben cordialment,

Barcelona, 7 de març de 2023
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolucions de cessament i nou nomenament de personal eventual 
del Parlament de Catalunya

ASSISTENTS DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

Resolució de cessament i nou nomenament de Míriam Ballber Puigjaner 
com a personal eventual del Parlament de Catalunya

El 7 d’abril de 2021, Míriam Ballber Puigjaner va ser nomenada assistent de ti-
pus 3 del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, com a personal eventual.

El president del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana ha presentat una 
proposta perquè es nomeni Míriam Ballber Puigjaner assistent de tipus 4 del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana.

De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 21 de desembre de 2020 
i del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són l’assistència, 
l’assessorament i el suport al grup parlamentari per al qual ha estat nomenat.

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,

Resolc: 
Fer cessar Míriam Ballber Puigjaner com a assistent de tipus 3 del Grup Parla-

mentari d’Esquerra Republicana, amb efectes del 20 de març de 2023 i nomenar-la 
assistent de tipus 4 del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, com a personal 
eventual, amb efectes de la mateixa data.

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 
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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, 17 de març de 2023
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Resolució de cessament i nou nomenament de Mireia Estefanell Medina 
com a personal eventual del Parlament de Catalunya

El 7 d’abril de 2021, Mireia Estefanell Medina va ser nomenada assistent de tipus 
3 del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, com a personal eventual.

El president del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana ha presentat una 
proposta perquè es nomeni Mireia Estefanell Medina assistent de tipus 4 del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana.

De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 21 de desembre de 2020 
i del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són l’assistència, 
l’assessorament i el suport al grup parlamentari per al qual ha estat nomenat.

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,

Resolc: 
Fer cessar Mireia Estefanell Medina com a assistent de tipus 3 del Grup Parla-

mentari d’Esquerra Republicana, amb efectes del 20 de març de 2023 i nomenar-la 
assistent de tipus 4 del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, com a personal 
eventual, amb efectes de la mateixa data.

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, 17 de març de 2023
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch
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	353-00483/13
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homofòbia amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erra
	353-00681/13
	Substanciació

	Compareixença de Bàrbara Ramajo, representant de Bollos en Teoria, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradic
	353-00688/13
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Gais Positius amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, 
	353-00692/13
	Substanciació

	Compareixença d’una representació d’Actuavallès amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la 
	353-00701/13
	Substanciació

	Compareixença de Marisela Montenegro, professora del Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, 
	353-00715/13
	Substanciació

	Compareixença de Guillem Ramírez, professor de dret penal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i inter
	353-00718/13
	Substanciació

	Compareixença de Judith Juanhuix, científica i activista transgènere, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erra
	353-00722/13
	Substanciació

	Compareixença de María del Mar Daza Bonachela, advocada i experta en dret penal i criminologia de la Universitat de Granada,amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a errad
	353-00725/13
	Substanciació

	Compareixença de Marta Ariste, advocada, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència, masclista, relativa a la es indemnitzacions i els ajuts per a don
	353-00736/13
	Substanciació

	Compareixença d’Helios Fernández Garcès, expert en antigitanisme i perspectiva decolonial, davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
	357-00981/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts davant la Comissió de Cultura per a presentar la Memòria d’activitats corresponent al 2021, el pla de treball del Consell per al 2023, el projecte Politars i el projecte d’anà
	359-00025/13
	Sol·licitud
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