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S U M A R I

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 1/2013, del 22 de gener, de necessitats 
financeres del sector públic en pròrroga pressupostària
Tram. 203-00005/10
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat p. 9

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’accés a l’assistència 
sanitària del Servei Català de la Salut
Tram. 250-00073/10
Presentació p. 10

Proposta de resolució sobre el Centre de Creació i 
Pensament Contemporani Can Xalant, de Mataró
Tram. 250-00074/10
Presentació p. 12

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola de Vall-llobrega
Tram. 250-00075/10
Presentació p. 14

Proposta de resolució sobre el pagament de nòmi-
nes pendents del director de l’Arxiu Comarcal del Montsià 
i sobre l’actualització del conveni signat amb l’Ajuntament 
d’Amposta i el Consell Comarcal del Montsià el 2010
Tram. 250-00076/10
Presentació p. 14

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
obres de l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00077/10
Presentació p. 15

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Els Aigüerols, a Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00078/10
Presentació p. 16

Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l’Es-
cola Pau Casals, de Rubí
Tram. 250-00079/10
Presentació p. 16

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola El Bosc, a Rubí, i sobre el manteniment dels centres 
educatius emplaçats en mòduls prefabricats
Tram. 250-00080/10
Presentació p. 17

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció d’una planta de tractament i valorització de residus 
industrials a Forallac i sobre l’acompliment del Pla territorial 
sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals 
de Catalunya
Tram. 250-00081/10
Presentació p. 18

Proposta de resolució sobre el pressupost de la 
Casa Reial
Tram. 250-00083/10
Presentació p. 18

Proposta de resolució sobre els imports no abonats 
als propietaris expropiats per la construcció de la carretera 
C-31 entre la Tallada d’Empordà i Torroella de Montgrí
Tram. 250-00084/10
Presentació p. 19

Proposta de resolució sobre la inclusió de Torelló 
a la línia 3 de rodalia i sobre la venda de bitllets en aquesta 
estació
Tram. 250-00085/10
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre la desprogramació de-
finitiva del projecte per al tancament de l’autovia orbital de 
Barcelona
Tram. 250-00086/10
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre la modificació dels cri-
teris d’atorgament de permisos de lactància i reduccions de 
jornada per a tenir cura de fills menors de sis anys al perso-
nal del Departament d’Ensenyament
Tram. 250-00087/10
Presentació p. 22

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del 
Govern

Projecte de decret de creació del Col·legi de Dietis-
tes-Nutricionistes de Catalunya
Tram. 259-00001/10
Presentació p. 23

Projecte de decret de creació del Col·legi d’Enòlegs 
i Enòlogues de Catalunya
Tram. 259-00002/10
Presentació p. 25

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
23/2012, referent al Departament de Cultura, publicitat de 
les subvencions concedides, corresponent al 2010 i el 2011
Tram. 256-00037/09
Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 27
Termini per a proposar compareixences p. 27
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
24/2012, referent a ICF Equipaments, SAU, corresponent 
al 2008
Tram. 256-00038/09
Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 28
Termini per a proposar compareixences p. 28

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
25/2012, referent a l’Agència de Patrocini i Mecenatge, SA, 
corresponent al 2009 i el 2010
Tram. 256-00039/09
Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 28
Termini per a proposar compareixences p. 28

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
26/2012, referent a GISA, corresponent al 2008 i el 2009
Tram. 256-00040/09
Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 28
Termini per a proposar compareixences p. 28

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
27/2012, referent a GISA, corresponent al 2007
Tram. 256-00041/09
Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 28
Termini per a proposar compareixences p. 28

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
29/2012, sobre el Consell de Treball, Econòmic i Social, cor-
responent al 2011
Tram. 256-00042/09
Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 29
Termini per a proposar compareixences p. 29

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
30/2012, sobre el Departament de la Presidència, concepte 
pressupostari 227, Treballs per altres empreses, correspo-
nent al 2010
Tram. 256-00001/10
Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 29
Termini per a proposar compareixences p. 29

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
32/2012, sobre l’Institut d’Alta Tecnologia PRBB-Funda-
ció Privada, corresponent al període 2006-2010
Tram. 256-00002/10
Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 29
Termini per a proposar compareixences p. 29

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
31/2012, sobre ICF Equipaments, SAU, corresponent al 2009
Tram. 256-00003/10
Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 29
Termini per a proposar compareixences p. 29

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
33/2012, sobre la Fundació Privada Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, corresponent al 2009
Tram. 256-00004/10
Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 30
Termini per a proposar compareixences p. 30

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
35/2012, sobre el retiment de comptes dels partits polítics 
i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent 
al 2010 i al 2011
Tram. 256-00005/10
Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 30
Termini per a proposar compareixences p. 30

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i 
a altres informes o memòries de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
22/2012, referent a Gestolvan SL, de l’Ajuntament d’Olvan, 
comptes anuals
Tram. 258-00028/09
Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 30
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 30

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
28/2012, sobre les diputacions de Catalunya, transferències 
corrents a institucions sense finalitat de lucre, corresponent 
al 2008
Tram. 258-00029/09
Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 30
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 30

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
34/2012, sobre Serveis Municipals de Montseny, SL, de 
l’Ajuntament de Montseny, corresponent al 2010
Tram. 258-00001/10
Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 31
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 31

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
36/2012, sobre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, cor-
responent al 2008
Tram. 258-00002/10
Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 31
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 31

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
37/2012, sobre el Consell Comarcal del Baix Llobregat, cor-
responent al 2009
Tram. 258-00003/10
Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 31
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 31

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10
Renúncia de la condició de diputada p. 32

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 32
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 32
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 32

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
Tram. 410-00001/10
Designació de la presidència i adscripció de diputats del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya p. 33
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 33
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 33
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 33
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 33
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 34
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 34
Constitució, ratificació del president i elecció del vicepresi-
dent i del secretari p. 34

Composició de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost
Tram. 410-00002/10
Designació de la presidència p. 35
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 35
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 35
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 35
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 35
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 36
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 36
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 36
Constitució, ratificació del president i elecció de la vice-
presidenta i de la secretària p. 36

Composició de la Comissió d’Empresa i Ocupació
Tram. 410-00003/10
Designació de la presidència i adscripció de diputats del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya p. 37
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 37
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 37
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 37
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 37
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 38
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 38
Constitució, ratificació del president i elecció del vicepresi-
dent i del secretari p. 38

Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/10
Designació de la presidència i adscripció de diputats del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya p. 39
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 39
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 39
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 39
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 39
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 40
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 40
Constitució, ratificació de la presidenta i elecció de la vice-
presidenta i de la secretària p. 40

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10
Designació de la presidència p. 41
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 41
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 41
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 41
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 41
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 42
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 42
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 42
Constitució, ratificació del president i elecció del vicepresi-
dent i del secretari p. 42

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 410-00006/10
Designació de la presidència p. 43

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 43
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 43
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 43
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 43
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 44
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 44
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 44
Constitució, ratificació del president i elecció del vicepresi-
dent i de la secretària p. 44

Composició de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats
Tram. 410-00007/10
Designació de la presidència p. 45
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 45
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 45
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 45
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 46
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 46
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 46
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 46
Constitució, ratificació del president i elecció de la vice-
presidenta i de la secretària p. 46

Composició de la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat
Tram. 410-00008/10
Designació de la presidència p. 47
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 47
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 47
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 48
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 48
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 48
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 48
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 48
Constitució, ratificació del president i elecció de la vice-
presidenta i de la secretària p. 49

Composició de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració
Tram. 410-00009/10
Designació de la presidència p. 49
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 49
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 50
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 50
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 50
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 50
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 50
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 51
Constitució, ratificació del president i elecció de la vice-
presidenta i del secretari p. 51

Composició de la Comissió de Cultura i Llengua
Tram. 410-00010/10
Designació de la presidència p. 51
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 52
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 52



4 de febrer de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 19

SUMARI 4

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 52
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 52
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 52
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 53
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 53
Constitució, ratificació del president i elecció del vicepresi-
dent i de la secretària p. 53

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10
Designació de la presidència p. 54
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 54
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 54
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 54
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 54
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 55
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 55
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 55
Constitució, ratificació del president i elecció de la vice-
presidenta i de la secretària p. 55

Composició de la Comissió de Reglament
Tram. 410-00012/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 56
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 56
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 56
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 56
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 57

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/10
Designació de la presidència i adscripció de diputats del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya p. 57
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 57
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 57
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 57
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 58
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 58
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 58
Constitució, ratificació de la presidenta i elecció de la vice-
presidenta i del secretari p. 58

Composició de la Comissió de Matèries Secretes 
o Reservades
Tram. 412-00003/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 59
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 59
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 59
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 59
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 60
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 60
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 60
Constitució i elecció del secretari p. 60

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
Tram. 412-00004/10
Designació de la presidència i adscripció de diputats del 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya p. 61
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 61
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 61
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 61
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 61
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 62
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 62
Constitució, ratificació del president i elecció del vicepresi-
dent i de la secretària p. 62

Composició de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 412-00005/10
Designació de la presidència p. 63
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 63
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 63
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 63
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 63
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 64
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 64
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 64
Constitució, ratificació del president i elecció del vicepresi-
dent i del secretari p. 64

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 412-00006/10
Designació de la presidència p. 65
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 65
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 65
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 65
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 66
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 66
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 66
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 66
Constitució, ratificació del president i elecció del vicepresi-
dent i de la secretària p. 66

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones
Tram. 411-00001/10
Designació de la presidència p. 67
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 67
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 67
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 68
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 68
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 68
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 68
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 68
Constitució, ratificació de la presidenta i elecció del vice-
president i de la secretària p. 69

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/10
Designació de la presidència p. 69
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 69
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 70
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el procés de privatitza-
ció de diversos centres d’atenció primària
Tram. 354-00001/10
Tramesa a la Comissió p. 75

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre els acords amb l’empresa Vere-
monte per a la construcció dels parcs temàtics Barcelona 
World
Tram. 354-00002/10
Tramesa a la Comissió p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre els acords amb l’empresa Veremonte per a la 
construcció dels parcs temàtics Barcelona World
Tram. 354-00003/10
Tramesa a la Comissió p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Em-
presa i Ocupació sobre els acords amb l’empresa Veremon-
te per a la construcció dels parcs temàtics Barcelona World
Tram. 354-00004/10
Tramesa a la Comissió p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el possible emplaça-
ment dels parcs temàtics Barcelona World en una zona in-
closa en el mapa de risc químic
Tram. 354-00005/10
Tramesa a la Comissió p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 354-00006/10
Tramesa a la Comissió p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre el procés de privatització d’Ai-
gües Ter Llobregat
Tram. 354-00007/10
Tramesa a la Comissió p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat 
i sobre les al·legacions de l’Agència Catalana de l’Aigua amb 
relació al sistema de gestió del servei públic del cicle de l’ai-
gua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 354-00008/10
Tramesa a la Comissió p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre el procés d’adjudicació de la gestió d’Aigües 
Ter Llobregat
Tram. 354-00009/10
Tramesa a la Comissió p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre els 
objectius del seu departament
Tram. 354-00010/10
Tramesa a la Comissió p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre els objectius del seu departament
Tram. 354-00011/10
Tramesa a la Comissió p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre els objectius del seu departa-
ment
Tram. 354-00012/10
Tramesa a la Comissió p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre els objectius del seu departament
Tram. 354-00013/10
Tramesa a la Comissió p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre els objectius del seu 
departament
Tram. 354-00014/10
Tramesa a la Comissió p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els objectius del seu 
departament
Tram. 354-00015/10
Tramesa a la Comissió p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre els objectius del seu departament
Tram. 354-00016/10
Tramesa a la Comissió p. 78
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre els ob-
jectius del seu departament
Tram. 354-00017/10
Tramesa a la Comissió p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre els objectius del seu departament
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre els objectius del seu departament
Tram. 354-00019/10
Tramesa a la Comissió p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre els objectius del seu departament
Tram. 354-00020/10
Tramesa a la Comissió p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia amb el conseller de Justícia sobre els objectius del 
seu departament
Tram. 354-00021/10
Tramesa a la Comissió p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre el nombre d’accidents mortals que es produ-
eixen a la carretera C-55 al pas per la comarca del Bages
Tram. 354-00022/10
Tramesa a la Comissió p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre l’acord previ a la vista del judici del cas Pallerols
Tram. 354-00023/10
Tramesa a la Comissió p. 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia amb el conseller de Justícia sobre l’acord previ a la 
vista del judici del cas Pallerols
Tram. 354-00024/10
Tramesa a la Comissió p. 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre l’estat de les finances de la Ge-
neralitat després de la suspensió de l’aplicació de diversos 
impostos i taxes per part del Tribunal Constitucional
Tram. 354-00025/10
Tramesa a la Comissió p. 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre els projectes i el frac-
cionament de l’Institut Català de la Salut
Tram. 354-00026/10
Sol·licitud, tramitació i tramesa a la Comissió p. 79

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè informi sobre la situació derivada de l’impa-
gament a les entitats del tercer sector social
Tram. 356-00001/10
Tramesa a la Comissió p. 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre la situació d’impagament dels ajuts a les en-

titats del tercer sector social i les conseqüències que se’n 
deriven
Tram. 356-00002/10
Tramesa a la Comissió p. 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Confederació Empresarial de l’Economia Social de Ca-
talunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre la situació d’impagament dels ajuts a 
les entitats del tercer sector social i les conseqüències que 
se’n deriven
Tram. 356-00003/10
Tramesa a la Comissió p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè infor-
mi sobre la situació d’impagament dels ajuts a les entitats 
del tercer sector social i les conseqüències que se’n deriven
Tram. 356-00004/10
Tramesa a la Comissió p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió de Petites i Mitjanes Residències davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració perquè informi so-
bre la situació d’impagament dels ajuts a les entitats del ter-
cer sector social i les conseqüències que se’n deriven
Tram. 356-00005/10
Tramesa a la Comissió p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis 
d’Atenció a la Dependència Gerontològica davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre 
la situació d’impagament dels ajuts a les entitats del tercer 
sector social i les conseqüències que se’n deriven
Tram. 356-00006/10
Tramesa a la Comissió p. 80

Sol·licitud de compareixença de Xavier Trias, presi-
dent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, perquè expliqui els acords so-
bre el sistema de gestió del servei públic del cicle de l’aigua 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 356-00007/10
Tramesa a la Comissió p. 80

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat sobre el procés de privatització d’Aigües Ter 
Llobregat i sobre les al·legacions de l’Agència Catalana de 
l’Aigua amb relació al sistema de gestió del servei públic del 
cicle de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 356-00008/10
Tramesa a la Comissió p. 80

Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder, ex-
conseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat, sobre el procés de privatització d’Ai-
gües Ter Llobregat i sobre les al·legacions de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua amb relació al sistema de gestió del servei 
públic del cicle de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona
Tram. 356-00009/10
Tramesa a la Comissió p. 81

Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder, ex-
conseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat, sobre el procés d’adjudicació de la 
gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 356-00010/10
Tramesa a la Comissió p. 81
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Sol·licitud de compareixença del director territorial 
de Renfe Operadora a Catalunya davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat perquè expliqui el contracte programa 
entre Renfe i la Generalitat
Tram. 356-00011/10
Tramesa a la Comissió p. 81

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya davant la comissió que cor-
respongui perquè informi sobre les seves competències
Tram. 356-00013/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 81

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de 
l’Institut Català de les Dones davant la comissió que corres-
pongui perquè informi sobre el Pla estratègic de polítiques 
de dones 2012-2015
Tram. 356-00014/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 81

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals amb el conseller de la Presidència per a informar sobre 
els objectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00001/10
Tramesa a la Comissió p. 81

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la consellera de Governació i Relacions Instituci-
onals per a informar sobre els objectius i les actuacions del 
departament
Tram. 355-00002/10
Tramesa a la Comissió p. 82

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixe-
ment per a informar sobre els objectius i les actuacions del 
departament
Tram. 355-00003/10
Tramesa a la Comissió p. 82

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura per a informar sobre els ob-
jectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00004/10
Tramesa a la Comissió p. 82

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb la consellera de Benestar Social i  
Família per a informar sobre els objectius i les actuacions del 
departament
Tram. 355-00005/10
Tramesa a la Comissió p. 82

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació per a informar 
sobre els objectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00006/10
Tramesa a la Comissió p. 82

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el 
procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00007/10 i 355-00015/10
Acord sobre la tramitació p. 82
Tramesa a la Comissió p. 82

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
els objectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00008/10
Tramesa a la Comissió p. 83

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el con-
seller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural sobre els objectius i les actuacions del departa-
ment
Tram. 355-00009/10
Tramesa a la Comissió p. 83

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre els objectius i les actuacions del 
departament
Tram. 355-00010/10
Tramesa a la Comissió p. 83

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre els ob-
jectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00011/10
Tramesa a la Comissió p. 83

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els objectius i les actuacions del 
departament
Tram. 355-00012/10
Tramesa a la Comissió p. 83

Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compli-
ment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
Tram. 355-00013/10
Tramesa a la Comissió p. 83

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
el conseller de Justícia sobre els objectius i les actuacions 
del departament
Tram. 355-00014/10
Tramesa a la Comissió p. 83

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de 
Joventut amb la consellera de Benestar Social i Família so-
bre els objectius i les actuacions del departament en l’àmbit 
de les polítiques de joventut
Tram. 355-00016/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 83

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones amb la consellera de de Benestar Social i Família 
sobre els objectius i les actuacions del departament en l’àm-
bit de les polítiques d’igualtat
Tram. 355-00017/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 84

Sessió informativa de la Comissió de la Infància 
amb la consellera de de Benestar Social i Família sobre els 
objectius i les actuacions del departament en l’àmbit de les 
polítiques adreçades a la infància
Tram. 355-00018/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 84

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre els objectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00019/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 84

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidèn-
cia sobre els objectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00020/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 84

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Escrit de renúncia de la condició de diputada
Presentació p. 84
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i 
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al setembre del 2012
Tram. 337-00002/10
Presentació p. 85
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.03. DECRETS LLEI

Decret llei 1/2013, del 22 de gener, de neces-
sitats financeres del sector públic en pròrro-
ga pressupostària
Tram. 203-00005/10

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 1239 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

Acord: La Mesa del Parlament, el 29 de gener de 2013, 
ha pres coneixement del Decret llei 1/2013, del 22 de 
gener, de necessitats financeres del sector públic en 
pròrroga pressupostària, publicat al DOGC 6300, del 
24 de gener de 2013, i ha manifestat que el termini de 
trenta dies perquè el Parlament el controli pel procedi-
ment que estableix l’article 136 del Reglament del Par-
lament s’inicia el dia 25 de gener de 2013.

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement 
s’aprova el Projecte de decret llei de necessitats finan-
ceres del sector públic en pròrroga pressupostària.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-dos de gener de dos 
mil tretze.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Decret llei 1/2013, de 22 de gener,  
de necessitats financeres del sector públic  
en pròrroga pressupostària

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat 
i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, pro-
mulgo el següent

Decret llei

Preàmbul

La convocatòria d’eleccions anticipades al Parlament 
de Catalunya del 25 de novembre de 2012 i la conse-
güent dissolució de la Cambra han fet impossible la  
presentació del Projecte de llei de pressupostos de  
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2013 dins els 
terminis necessaris perquè pogués entrar en vigor  
l’1 de gener de 2013. Per tant, d’acord amb el que dis-
posa l’article 33 del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre i l’article 21.2 de la Llei 
orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament 
de les comunitats autònomes, modificada per la Llei 
orgànica 3/2009, de 18 de desembre, el primer dia de 
l’exercici es produeix la pròrroga automàtica dels pres-
supostos de l’exercici anterior.

Conseqüentment, mentre es mantingui la situació de 
pròrroga pressupostària en l’exercici 2013 i, sense per-
judici del marc legal que comporta la situació de pròr-
roga, s’han d’adequar determinades necessitats finan-
ceres.

Aquestes situacions financeres que necessitin endeu-
tament públic per al seu equilibri han de ser autorit-
zades per una norma amb rang legal, d’acord amb el 
Text refós de la Llei de finances públiques de Cata-
lunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre.

Atesa la situació plantejada i d’acord amb article 38 de 
la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la ne-
cessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situ-
ació de pròrroga esmentada abans, pot dictar disposi-
cions legislatives provisionals, sota la forma de decret 
llei, en els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya.

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del 
Govern i, per tant, se n’ha de fer un ús prudent i limi-
tat a les situacions que realment mereixen la conside-
ració d’urgents i convenients. Així, aquest Decret llei 
es presenta en un sol article que abasta únicament les 
situacions de necessitats financeres inajornables per a 
determinades entitats del sector públic.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’arti-
cle 64 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del conse-
ller d’Economia i Coneixement, i d’acord amb el Go-
vern,

Decreto:

Article únic

1.1 S’autoritza el Govern, en les condicions i els ter-
mes que fixa la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, 
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des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre 
es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al 
llarg del 2013, perquè faci ús d’operacions d’endeuta-
ment en qualsevol modalitat, amb la limitació que el 
saldo viu no superi l’autoritzat per la llei esmentada, 
incrementat pels imports que derivin dels programes 
d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la norma-
tiva d’estabilitat pressupostària.

1.2 En el cas de les entitats del sector públic de la Ge-
neralitat, només es poden preveure noves operacions 
d’endeutament per l’import necessari per cobrir les 
amortitzacions previstes dins de l’exercici 2013, de 
manera que no s’incrementi el saldo viu de l’endeu-
tament a 31 de desembre de 2012. Excepcionalment, 
i amb l’autorització prèvia del Govern, les entitats 
del sector públic de la Generalitat poden augmentar 
aquesta limitació del saldo viu fins al límit autoritzat 
per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per al 2012. Aquest límit es pot ampliar, ex-
clusivament, en els imports necessaris per fer front a 
quotes que vencin d’operacions de finançament espe-
cífiques d’inversions en infraestructures públiques, les 
quals hagin estat previstes en plans econòmics i finan-
cers que hagin tingut l’aprovació del Govern. En els 
mateixos termes, es pot atorgar l’aval de la Generalitat 
a aquestes entitats, en els casos en què es va preveure 
així en la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2012.

1.3 En tot cas, l’increment del deute viu de la Genera-
litat i de les entitats del sector públic no pot superar la 
suma dels límits autoritzats per la Llei de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2012, incremen-
tats pels imports que es derivin dels programes d’en-
deutament que s’aprovin en aplicació de la normativa 
d’estabilitat pressupostària.

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la 
seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei, cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals perto-
qui el facin complir.

Barcelona, 22 de gener de 2013

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Antecedents del Decret llei

1. Text del Decret Llei. Aprovat en la sessió del Go-
vern de 22.1.2013

2. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 
13/2008

3. Informe jurídic

N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’accés a l’as-
sistència sanitària del Servei Català de la 
Salut
Tram. 250-00073/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la comissió.

Exposició de motius

El sistema sanitari de l’Estat espanyol, basat en el mo-
del del Sistema Nacional de Salut, d’accés universal, 
de provisió pública i finançat a través dels impostos, 
està patint un procés de desmuntatge provocat per les 
retallades dels pressupostos de salut, que tenen una 
orientació ideològica neoliberal, i per contrareformes 
de la legislació bàsica que obren la porta a un model 
basat en l’assegurament i no en un dret de ciutadania 
fonamental.

El Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures 
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Naci-
onal de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les se-
ves prescripcions, limita el caràcter universal del sis-
tema sanitària a l’Estat espanyol establint un seguit de 
restriccions en funció de la renda i de la situació admi-
nistrativa de les persones residents a l’Estat espanyol.

El Reial Decret llei 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual 
es regula la condició d’assegurat i de beneficiari a 
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efectes de l’assistència sanitària a Espanya, a càrrec 
de fons públics a través del Sistema Nacional de Salut, 
estableix que queden exclosos de l’assistència sanitària 
regular totes les persones estrangeres que no disposin 
de residència autoritzada i efectiva a Espanya.

Per altra banda, la Llei 21/2010, de 7 de juliol, d’accés 
a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec 
del Servei Català de la Salut, estableix que també són 
titulars del dret a l’assistència sanitària del Servei Ca-
talà de la Salut les persones empadronades en qualse-
vol municipi de Catalunya que acreditin que no tenen 
accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a 
càrrec d’una altra entitat diferent del Servei Català de 
la Salut.

La limitació de l’accés a l’assistència sanitària regular 
a les persones estrangeres que com a conseqüència de 
la crisi han perdut la condició d’assegurats del sistema 
sanitari, malgrat residir a l’Estat espanyol, vulnera el 
dret a la salut, establert en diferents convenis interna-
cionals i en el mateix Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya i suposa un incompliment del deure de les admi-
nistracions públiques de protecció de la salut.

L’exclusió de les persones immigrants que no dispo-
sen d’autorització de residència afecta a un col·lectiu 
de persones en situació de risc social, com a conse-
qüència de la pèrdua del lloc de treball o la precarit-
zació de les rendes familiars. La privació d’assistència 
sanitària incrementa encara més la seva vulnerabilitat 
i les empeny cap a l’exclusió social. I a més suposa un 
risc per la salut pública en deixar sense control sanitari 
un nombre important de la població.

El Departament de Salut, per garantir l’accés a l’aten-
ció sanitària als ciutadans i ciutadanes estrangers em-
padronats a Catalunya que no tenen la condició d’as-
segurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut, 
va aprovar la instrucció 10/2012, en la qual s’establia 
que les persones assegurades del CatSalut fins al 31 
d’agost de 2012 podrien adequar la seva situació ad-
ministrativa al nou marc, com a màxim, fins al 31 de 
març de 2013.

Per accedir a l’assistència sanitària de cobertura públi-
ca és necessari, entre d’altres condicions, que les per-
sones sol·licitants estiguin empadronades en qualsevol 
municipi de Catalunya per un període de tres mesos, 
anteriors a la sol·licitud. I per accedir al segon nivell 
d’assistència, a l’atenció especialitzada, caldrà acredi-
tar estar empadronat durant un any a Catalunya

Les persones empadronades que no compleixin el re-
quisit d’estar una any empadronades i necessitin aten-
ció especialitzada, s’hauran de sotmetre a la valoració 
d’una comissió que, en cada regió sanitària, analitzarà 
cada cas per autoritzar-ne l’accés. Aquest fet burocra-
titza i alenteix un procés que hauria de ser automàtic.

L’esmentada instrucció estableix com a requisit previ 
que les persones afectades s’han d’adreçar a l’INSS 

(Institut Nacional de la Seguretat Social) per dispo-
sar del document acreditatiu de la condició d’assegu-
rament en el Sistema Nacional de Salut.

Les persones estrangeres que, havent transcorregut 
el termini esmentat, no haguessin regularitzat la se-
va situació administrativa, amb el reconeixement de 
la condició d’assegurat del sistema sanitari o d’accés 
a l’assistència sanitària del CatSalut, seran donades de 
baixa del registre central de persones assegurades del 
CatSalut.

És, per tant, fonamental que les persones afectades 
tinguin la informació adequada i garantir que el pro-
cediment es realitza correctament perquè cap persona 
es quedi sense atenció sanitària.

Aquest sistema de reconeixement de l’accés a l’assis-
tència sanitària a les persones que no estan assegurats 
per l’INSS suposa un greuge comparatiu en relació a la 
resta de la ciutadania de Catalunya. Per evitar aquest 
greuge cal establir un sistema automatitzat de reconei-
xement de l’assistència sanitària a les persones que ja 
disposen de la Tarja Sanitària Individual en estar em-
padronats en algun municipi de Catalunya.

A hores d’ara, segons els diferents col·lectius i entitats 
que agrupen persones immigrades hi ha una gran pre-
ocupació i confusió per les informacions que reben del 
CatSalut, perquè l’INSS no dóna cap acreditació de 
no estar assegurat a les persones que ho sol·liciten en 
compliment amb el tràmit que estableix la instrucció 
del CatSalut, perquè no hi ha cap campanya informa-
tiva i des dels centres d’atenció als pacients dels CAP 
es donen informacions contradictòries o, en alguns ca-
sos, s’informa les persones immigrades no regulars 
que no tenen dret a l’assistència sanitària, malgrat que 
hi ha un període de transició fins el 31 de març.

Els centres hospitalaris (unitats especialitzades, uni-
tats de farmàcia etc.), centres d’atenció especialitzada, 
donen directrius poc clares al seus usuaris per regula-
ritzar la situació i adreçar-los a l’atenció primària. No 
queda clar si les persones que estan rebent tractament 
especialitzat en canviar la seva situació, i tenir només 
les condicions per accedir al primer nivell d’atenció, 
podran continuar amb les seus tractaments.

Per altra banda, també hi ha una gran preocupació en-
tre les entitats de ViH-Sida que atenen a col·lectius en 
situació de vulnerabilitat social i sanitària: persones 
nouvingudes en situació irregular afectades per tuber-
culosi, hepatitis o VIH, persones drogodependents o 
persones que exerceixen el treball sexual i que tenen 
dificultats per accedir als centres sanitaris.

Fins ara aquestes entitats, en col·laboració amb el Cat-
Salut, facilitaven l’accés a través d’un programa a la 
Targeta Sanitària Individual. En aquests moments hi 
ha informacions contradictòries per part del CatSalut 
sobre la continuïtat d’aquesta tasca.
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Hi ha manca d’informació en les unitats d’urgències 
ja siguin en el CAP o en el Hospitals sobre en quins 
supòsits s’ha de cobrar les atencions d’urgències en els 
casos de persones que no tenen la Targeta Sanitària In-
dividual i no estan empadronades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Establir que les persones que tenien TSI i que han 
perdut el dret a ser assegurats per l’INSS, accedeixen 
directament a l’atenció sanitària de cobertura pública 
del CatSalut sense el termini de tres mesos.

2. Donar la instrucció, clarament, a tots els centres sa-
nitaris de provisió pública que les persones immigra-
des no regulars tenen accés a l’atenció sanitària en les 
mateixes condicions fins que acabi el procés de trans-
ició el 31 de març, per evitar situacions de desatenció 
que s’han produït.

3. Promoure un acord amb els Ajuntaments, a través 
de les entitats municipalistes, per garantir que les per-
sones immigrades sense domicili fix (o amb domicili 
compartit o amb altres situacions) puguin empadro-
nar-se per garantir l’accés a la sanitat, agafant com a 
model l’empadronament sense domicili fix que realit-
za l’Ajuntament de Barcelona.

4. Fer públics els criteris de valoració de les comissi-
ons que han d’avaluar l’accés a l’atenció sanitària es-
pecialitzada, el circuit a través del qual es realitzarà 
aquesta valoració. I com es garanteix la confidencia-
litat.

5. Garantir que les entitats comunitàries (ONG) i el 
serveis públic com el Centre d’atenció i seguiment de 
drogodependències puguin continuar tramitant, com 
feien fins ara, la targeta sanitària individual als col-
lectius socialment més estigmatitzats i sanitàriament 
més vulnerables, com ara les persones immigrants 
que exerceixen el treball sexual o aquelles que són 
usuàries de drogues en actiu o les persones diagnos-
ticades del VIH.

6. Assegurar que les persones immigrants amb ma-
lalties incloses en aquests programes d’interès sanita-
ri (com el del VIH/sida, hepatitis) puguin tenir accés 
directe a l’atenció especialitzada i al tractament per la 
seva malaltia sense haver de acreditar els tres mesos 
d’empadronament per sol·licitar la targeta sanitària in-
dividual.

7. Realitzar una campanya informativa àmplia (no ex-
clusiva a través de Canal salut) explicant, amb clare-
dat, les gestions a realitzar per accedir a la prestació 
sanitària pública.

8. Reduir les passes que s’ha de realitzar perquè el Te-
lèfon de Sanitat respon ofereixi la informació sobre la 
targeta sanitària.

9. Garantir un sistema d’avaluació continuada dels cir-
cuits.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; 
Joan Mena Arca, portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA; 
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el Centre de 
Creació i Pensament Contemporani Can Xa-
lant, de Mataró
Tram. 250-00074/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 980 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió que correspongui.

Exposició de motius

El Centre de Creació i Pensament Contemporani Can 
Xalant de Mataró, ha vingut funcionant amb regu-
laritat des de l’any 2006, a partir d’un conveni entre 
l’Ajuntament de Mataró i el Departament de Cultura 
de la Generalitat i des del mes de març de 2012 es va 
integrar en la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts 
Visuals de Catalunya creada pel Decret 195/2010, de 
14 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, i amb 
la idea de vertebrar el teixit més avançat de l’art con-
temporani català, creant una xarxa de país, que amb 
21 centres de creació artística petits i mitjans garantís 
una millor fortalesa i visibilitat d’aquesta part del sis-
tema cultural de Catalunya.

El Centre de Creació i Pensament Contemporani Can 
Xalant de Mataró és actualment un laboratori de pro-
ducció en el camp de les arts visuals i un espai d’inno-
vació que ha esdevingut de referència al món cultural. 
Es tracta d’un dels equipaments culturals més recone-
guts fora de la ciutat i que ha associat el nom de Ma-
taró a la qualitat, la creació i a la innovació en aquest 
àmbit de la cultura. Per aquest centre han passat més 
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de 15.500 usuaris (al 2012, 1.532 artistes), un 59% dels 
quals són locals, així com 162 artistes residents. El 
Centre Can Xalant, a més, manté contactes regulars i 
projectes d’intercanvi artístics amb 37 centres de cre-
ació de 15 països diferents. És així com en aquest pe-
ríode, 17 artistes mataronins han pogut mostrar el seu 
treball a l’estranger gràcies al centre.

Malgrat això, a finals de l’any 2012, l’Ajuntament de 
Mataró va anunciar que per motius econòmics i rea-
justament del pressupost 2013 es veia obligat a replan-
tejar amb urgència el model de gestió de Can Xalant, 
que des del seu inici, i fruit d’un concurs públic, ges-
tiona l’empresa cultural Trànsit Projectes. A partir de 
gener de 2013, i mentre el govern revisa el model, el 
centre romandrà tancat. En aquest sentit també és de 
lamentar que l’actual empresa de gestió no ha estat co-
neixedora dels canvis previstos per tal de poder oferir 
alternatives i reenfocar el projecte ajustant-lo al nou 
marc pressupostari. Perquè sens dubte, l’èxit de la seva 
gestió és la raó per la qual el centre ha aconseguit el 
reconeixement internacional de l’activitat artística que 
desenvolupa.

Els centres com Can Xalant, que formen part Xarxa 
Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalu-
nya tenen un conveni de col·laboració entre els dife-
rents ajuntaments i La Generalitat. En virtut d’aquest 
conveni, a partir de l’any 2010, els ajuntaments paga-
ven dues terceres parts dels pressupost i una tercera la 
Generalitat. En l’actualitat el Departament de Cultura 
de la Generalitat deu encara una tercera part de la seva 
aportació corresponent a l’any 2010, al que s’afegeix 
que a partir del 2010 aquest conveni es va modificar 
de forma que pels exercicis 2011 i 2012 el Departa-
ment de Cultura havia de cobrir sols el 50% del pres-
supost del Centre Can Calant, corresponent a l’Ajun-
tament de Mataró el cobrir l’altre 50%. El problema 
és que, fins al present moment no consta que el De-
partament de Cultura de la Generalitat hagi fet efectiu 
a l’Ajuntament de Mataró el pagament de l’aportació 
corresponent als exercicis 2011 i 2012. Tot i això el 
Departament de Cultura va dictar Ordre que garanteix 
el finançament per el 2012 així com la conti nuïtat del 
convenir pel període 2013-2016. Cal tenir en comp-
te que el pressupost anual de Can Xalant és de uns 
250.000 euros.

D’altra part, el Decret de la Generalitat de Catalunya 
195/2010, de 14 de desembre que crea i regula la Xar-
xa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Cata-
lunya diu molt concretament que el director o directo-
ra dels Centres han de ser escollits per concurs públic, 
per tal de garantir la independència dels centres. Això 
va totalment en contra de les intencions manifestades 
per l’Alcalde de Mataró de posar un tècnic de l’admi-
nistració municipal a gestionar-ho.

És molt de témer que al tancament del Centre Can Xa-
lant de Mataró, o al canvi radical del seu concepte, 
criteris de funcionament i continguts, poden seguir els 

del Bòlit de Girona, el Centre d’art de Tarragona, el de 
Vic i el Canòdrom de Barcelona. És a dir que estem 
davant d’una desmantellament total de la majoria dels 
Centres de Pensament artístic crític, innovador i alter-
natiu, que tants anys va costar de crear i que constitu-
eix un patrimoni cultura de primer ordre a Catalunya, 
reconegut a nivell internacional.

Es pot entendre que, en el marc econòmic actual cal-
gui trobar nous mecanismes de sostenibilitat per 
aquests equipaments culturals innovadors, cercant 
nous mecanismes i reestructurant-los en el que calgui 
per garantir-ne la viabilitat i continuïtat. Però en cap 
cas Catalunya pot renunciar a la qualitat aconseguida, 
tancant els centres o desvirtuant la seva orientació.

L’experiència demostra que costa molt endegar projec-
tes culturals de qualitat i consolidar-los, i quan es po-
sen en risc, com és el cas, tendeixen a desaparèixer o a 
la marginalitat. Per tant, des d’una perspectiva de polí-
tica cultural, el plantejament de tancament del Centre 
Cultural Can Xalant de Mataró no sembla el més sen-
sat per la pèrdua de recorregut i d’oportunitat que pot 
suposar en l’àmbit de la creació, projecció i divulgació 
culturals, expulsant-lo dels circuits creatius en els que 
ja s’ha fet un lloc reconegut.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya manifesta el seu reconei-
xement i ple suport a la tasca que des de l’any 2006 i 
fins l’actualitat ha vingut realitzant el Centre de Crea-
ció i Pensament Contemporani Can Xalant de Mataró 
com a laboratori de producció en el camp de les arts 
visuals i espai d’innovació que ha esdevingut de re-
ferència al món cultural nacional i internacional, així 
com al conjunt dels centres que, com aquest, formen 
part de la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Vi-
suals de Catalunya.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer les gestions necessàries davant l’Ajuntament de 
Mataró per tal que:

a.1) respecti el vigent conveni de col·laboració pel 
manteniment d’aquest Centre i per tal que s’avingui a 
renovar el conveni pel període 2013-2016.

a.2) compleixi el Decret 195/2010, de 14 de desembre 
que crea i regula la Xarxa Pública de Centres i Espais 
d’Arts Visuals de Catalunya sobre nomenament del 
director/a per concurs públic.

b) Garantir i concretar el termini del pagament de les 
seves aportacions als centres de la Xarxa Pública de 
Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya, pendents 
de liquidar, corresponents als exercicis 2010, 2011 i 
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2012, en especial pel que fa al Centre Can Xalant de 
Mataró.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’escola de Vall-llobrega
Tram. 250-00075/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 989 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat va adjudicar el setembre 
de 2010, a l’empresa Construccions Capdeferro, la 
construcció del CEIP de Vall-llobrega (Baix Empor-
dà). La direcció de l’obra es va adjudicar el desembre 
del mateix any. El període d’execució de l’obra era de 
10 mesos.

Tot i que s’ha incrementat substancialment el nombre 
d’alumnes des de la instal·lació en mòduls provisio-
nals, aquests segueixen estant escolaritzats en aquesta 
situació i hores d’ara encara no han començat les obres 
i ni l’alcalde ni la comunitat educativa de la població 
no tenen coneixement de la data d’inici de l’obra.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Iniciar de manera immediata les obres de construc-
ció dels CEIP de Vall-llobrega (Baix Empordà), i que 
l’execució de les obres tinguin un període no superior 
a 10 mesos, tal com va establir l’adjudicació feta per 
GISA.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el pagament de 
nòmines pendents del director de l’Arxiu Co-
marcal del Montsià i sobre l’actualització del 
conveni signat amb l’Ajuntament d’Amposta i 
el Consell Comarcal del Montsià el 2010
Tram. 250-00076/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 990 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la comissió.

Exposició de motius

El 30 d’octubre de 2010 es va inaugurar el nou edifici 
de l’Arxiu Comarcal del Montsià amb una superfície de  
1.848 m2 i que pot contenir fins 13.000 metres lineals 
de documents, un equipament modern que disposa de 
tres plantes, moll de càrrega, així com diferents sales 
per treballar i fer consulta i els equips necessaris de di-
gitalització de documentació.

En el Conveni signat amb el Departament de Cultura 
de la Generalitat l’any 2010 s’establia que el Depar-
tament de Cultura assumia la nòmina del Director/a 
de l’Arxiu, que l’Ajuntament d’Amposta contractaria 
una persona per fer d’arxiver tècnic i que el Consell 
Comarcal del Montsià assumiria el personal adminis-
tratiu.

Posteriorment el Consell Comarcal del Montsià es va 
fer càrrec del sou del Director de l’Arxiu amb la con-
dició de que la Generalitat aportaria la dotació econò-
mica corresponent, però el Departament de Cultura de 
la Generalitat no va fer aquest pagament, ingressant el 
desembre de 2012 l’import corresponent a les nòmines 
de 2011 i restant pendents totes les del 2012.

Atès que el 15 de gener de 2013 vencia el contracte 
amb el director de l’Arxiu Comarcal del Montsià i que 
el Departament de Cultura incompleix el Conveni sig-
nat el 2010, el Consell Comarcal ha decidit no reno-
var-li el contracte al director de l’equipament, amb la 
pèrdua d’un lloc de treball qualificat i el perill que su-
posa de tancament de l’equipament.

El tancament de l’Arxiu Comarcal del Montsià, un 
equipament cultural de primer ordre per a la comarca 
i per un territori que ja pateix mancances i greuges per 
la seva situació geogràfica i per la falta en els darrers 



4 de febrer de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 19

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 15

dos anys d’una planificació estratègica suposarà man-
cances per als ajuntaments i particulars de la comarca.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

Els Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Abonar al Consell Comarcal l’import pendent de les 
nòmines del director de l’Arxiu corresponents al 2012.

2. Garantir sigui mitjançant la renovació del contracte, 
sigui amb un nou procediment que queda coberta la 
direcció d’aquest equipament cultural.

3. Negociar amb l’Ajuntament d’Amposta i el Consell 
Comarcal del Montsià, si s’escau, les condicions del 
Conveni de 2010 per tal d’actualitzar-lo i /o modifi-
car-lo amb l’acord de totes les parts i des de la lleialtat 
institucional i la necessària col·laboració institucional.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; 
Joan Mena Arca, portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA; 
Hortènsia Grau Juan, diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les obres de l’Escola Xarau, de Cerda-
nyola del Vallès
Tram. 250-00077/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1015 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marta Ribas Frias, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

L’any 2005 l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès cedí 
al Departament d’Educació els terrenys per a construir 
una escola nova a la ciutat.

L’any 2007 s’acordà destinar 4.090.500 euros a la 
construcció d’una nova escola de dues línies d’infan-
til i primària.

L’any 2008 se signà un conveni entre el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Cerdanyola per a la re-
dacció del projecte i l’execució de les obres, preveient 
que aquestes acabessin l’estiu de 2011.

El maig de 2010, davant la davallada de natalitat al ter-
ritori i la manca de pressupost per a remodelar l’esco-
la Xarau de Cerdanyola, es decideix no crear un nou 
centre, sinó traslladar aquesta escola a l’edifici nou que 
s’anava a construir

El desembre de 2011 s’adjudiquen les obres i el febrer 
de 2012 comencen. Al cap d’un mes, el Departament 
d’Ensenyament informa de la modificació, a la baixa, 
del pressupost previst. I durant l’any, s’incompleixen 
també els compromisos presos el març.

Tot plegat ha fet que el Departament Municipal d’Ur-
banisme hagi hagut d’aturar les obres, per la impossi-
bilitat de complir amb la programació de treballs pre-
vista degut a la reducció del finançament acordat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern:

1. A que el Departament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat compleixi durant l’any 2013 amb els compro-
misos econòmics adquirits amb l’ajuntament de Cer-
danyola per tal de poder reprendre amb celeritat les 
obres ajornades.

2. A que el Departament d’Ensenyament doni respos-
ta a la proposta de modificació d’addenda sol·licitada 
per l’Ajuntament de Cerdanyola el 16 de novembre de 
2012 i a les sol·licituds de reunió fetes pel consistori a 
la Honorable Consellera Irene Rigau i al director dels 
Serveis Territorials, el Sr. Baulenas.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; 
Joan Mena Arca, portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA; 
Marta Ribas Frias, diputada del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Els Aigüerols, a Santa Perpètua de 
Mogoda
Tram. 250-00078/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1016 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marta Ribas Frias, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

L’any 2006 l’Ajuntament de Santa Perpètua de la Mo-
goda cedí al Departament d’Educació els terrenys per 
a construir una escola nova a la ciutat: l’escola Els Ai-
güerols.

L’any 2008 es van dur a terme les mesures correctores 
instades per l’Agència Catalana de l’Aigua al terreny 
cedit i l’acceptació definitiva del solar es va fer, per 
part de la Generalitat de Catalunya, l’any 2009.

Finalment, l’any 2010 es va incloure la construcció 
d’aquesta escola als Pressupostos de la Generalitat i es 
va fer la licitació i adjudicació de l’obra.

Però els terminis previstos no es van complir i el març 
de 2011 els Serveis Territorials es comprometen a que 
l’endarreriment serà només d’un any i que l’alumnat 
podrà iniciar el curs 2012-2013 a la nova escola.

Un any després, el març de 2012, el compromís és que 
la nova escola es construirà durant l’any 2012 amb 
drets de superfície privats.

A dia d’avui, encara no es té cap certesa sobre quan ni 
com es construirà l’escola.

En paral·lel, i davant la necessitat de places per a esco-
laritzar infants al municipi, el nou centre Els Aigüe-
rols inicia curs, el setembre de 2009, a les instal·lacions 
municipals de l’Edifici de Serveis Educatius, com a 
mesura provisional per a un o dos cursos i per evitar 
haver-los d’escolaritzar en mòduls. A hores d’ara ja 
porten 4 cursos fent classe en un edifici petit i inade-
quat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern:

A que el Departament d’Ensenyament de la Generali-
tat compleixi durant l’any 2013 amb els compromisos 
econòmics adquirits per poder construir amb celeritat 
l’edifici de l’escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de 
la Mogoda.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; 
Joan Mena Arca, portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA; 
Marta Ribas Frias, diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
de l’Escola Pau Casals, de Rubí
Tram. 250-00079/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1017 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marta Ribas Frias, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la comissió.

Exposició de motius

L’Escola Pau Casals de Rubí és una escola construïda 
durant el franquisme, que tot i alguna reforma, man-
té l’estructura original. Des de fa anys, que el Depar-
tament d’Ensenyament (abans d’Educació) estudia 
destinar recursos als pressupostos anuals de la Gene-
ralitat per enderrocar i reconstruir, o bé fer una reha-
bilitació integral d’aquest edifici escolar situat al cen-
tre de Rubí.

L’any 2009, el Departament d’Educació va pactar 
amb l’Ajuntament de Rubí la possibilitat de traslla-
dar l’alumnat d’aquest col·legi al nou edifici que calia 
construir per a la nova Escola El Bosc, en aquesta ma-
teixa ciutat, per tenir així tot un curs de treballs de re-
construcció o rehabilitació del centre.

Això no només no ha succeït perquè no s’ha rehabilitat 
el col·legi Pau Casals, sinó perquè ni tan sols s’ha cons-
truït la nova escola El Bosc.

El 12 d’abril de l’any passat, i a partir d’una resolu-
ció presentada pel Grup Parlamentari d’ICV-EUiA en 
el ple monogràfic sobre la reactivació econòmica i la 
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incidència de l’actuació del govern en la qualitat dels 
serveis públics, el Ple del Parlament de Catalunya va 
aprovar instar al govern a fer efectives les inversions 
en centres educatius i equipaments sanitaris pendents 
al nostre país, entre aquestes el col·legi Pau Casals de 
Rubí.

Posteriorment, el Departament d’Ensenyament es va 
comprometre amb l’Ajuntament de Rubí d’iniciar un 
procés de millora de les estructures físiques de l’Esco-
la, prèvia anàlisi, planificació i calendarització.

A hores d’ara, però, no s’ha efectuat cap obra de millo-
ra ni de reforma, ni hi ha cap planificació ni calenda-
rització coneguda.

Mentrestant, les condicions de l’edifici es degraden i 
fan cada cop més costosa i dificultosa qualsevol actua-
ció de rehabilitació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern:

A que el Departament d’Ensenyament de la Generali-
tat compleixi durant l’any 2013 amb els compromisos 
econòmics adquirits per poder rehabilitar amb celeri-
tat l’edifici de l’Escola Pau Casals de Rubí.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; 
Joan Mena Arca, portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA; 
Marta Ribas Frias, diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola El Bosc, a Rubí, i sobre el mante-
niment dels centres educatius emplaçats en 
mòduls prefabricats
Tram. 250-00080/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marta Ribas Frias, diputada, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

L’any 2007 l’Ajuntament de Rubí cedí al Departament 
d’Educació els terrenys per a construir una escola no-
va a la ciutat.

L’any 2010 l’empresa pública GISA va adjudicar tant 
la redacció del projecte com l’execució de les obres de 
l’Escola del Bosc a l’empresa Romero Gamero S. A. 
(Rogasa), que disposava de 15 mesos per a dur a terme 
els treballs. El cost previst era d’uns 5 milions d’euros.

En paral·lel, el nou centre va començar a funcionar 
amb 3 línies de P3 el setembre de 2010 amb mòduls 
prefabricats ubicats al costat d’on s’ha de construir el 
centre.

L’any 2011 el Departament d’Ensenyament va decidir 
retardar la construcció de la nova escola. I el 2012 es 
van incloure 600.000 euros als pressupostos de la Ge-
neralitat i els Serveis Territorials es van comprometre 
amb la direcció del centre i amb l’Ajuntament de Rubí 
que les obres s’iniciarien durant el segon semestre de 
l’any, preveient que el curs 2013-2014 ja es podria ini-
ciar a l’edifici nou.

A hores d’ara, però, les obres no han començat i tant 
la direcció com l’AMPA d’aquest centre educatiu te-
men per les informacions que apunten que s’atura la 
construcció de tots els centres educatius previstos i pel 
perill que això suposa per la continuïtat de l’escola, ja 
que l’espai no permet continuar creixent en barracons.

En paral·lel, la garantia, de només un any, que tenen els 
mòduls prefabricats, i el fet que no és una escola a l’ús, 
fa que cap administració, ni la Generalitat ni la local, 
assumeixin d’ofici el manteniment d’aquests espais.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern:

1. A que el Departament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat compleixi durant l’any 2013 amb els compro-
misos econòmics adquirits per tal de poder construir 
amb celeritat l’edifici de l’Escola El Bosc.

2. A que el Departament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat assumeixi el manteniment ordinari dels centres 
ubicats en mòduls prefabricats, un cop aquests queden 
fora del termini de garantia.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; 
Joan Mena Arca, portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA; 
Marta Ribas Frias, diputada del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció d’una planta de tractament i va-
lorització de residus industrials a Forallac i 
sobre l’acompliment del Pla territorial sec-
torial d’infraestructures de gestió de residus 
municipals de Catalunya
Tram. 250-00081/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1105 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marc Vidal Pou, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la comissió.

Exposició de motius

La decisió de l’Ajuntament de Forallac (que inclou els 
nuclis de població de Vulpellac, Fonteta i Peratallada, 
al Baix Empordà), juntament amb l’empresa privada 
Servitransfer SL, d’impulsar un projecte de planta de 
tractament i valorització de residus al costat dels Clots 
de Sant Julià –un jaciment arqueològic d’elevat interès 
històric i d’un gran valor etnogràfic per a les poblaci-
ons properes– ha aixecat el rebuig de la població.

Atès que el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures 
de Gestió de Residus Municipals de Catalunya no pre-
veu cap infraestructura de valorització energètica, ni 
pública ni privada, en aquesta comarca, i per tant, no 
n’hi ha necessitat.

Atès que el projecte recull que la capacitat de tracta-
ment (recepció, separació, recuperació, inertització, 
transformació i valorització i energètica de residus 
mitjançant incineració) és de 100.000 tones anuals de 
diversos materials de rebuig d’origen industrial i sani-
tari, una quantitat que sobrepassa la capacitat de gene-
ració de tot el territori català.

Aquest projecte genera desconfiança en la població, ja 
que obre la possibilitat a crear una planta d’incinera-
ció que gestionarà residus especials procedents d’àrees 
allunyades, contradint així el principi de proximitat en-
tre la generació i la gestió dels residus recollit en tota la 
normativa ambiental.

Donat que ja existeix una infraestructura al territori –
la planta de Constantí, gestionada per Grecat i actual-
ment sota un procés de privatització que precisament 
es justifica per la inviabilitat econòmica en no dispo-
sar de l’aportació suficient de materials de rebuig.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Aturar de manera immediata el procés d’autoritza-
ció del projecte de planta de tractament i valorització 
de residus industrials i especials que es vol situar al 
municipi de Forellac (Baix Empordà) al costat dels 
Clots de Sant Julià, un jaciment arqueològic d’elevat 
interès històric

2. Informar la població adequadament i amb transpa-
rència de totes les gestions que s’estan duent a terme.

3. Complir amb el Pla Territorial Sectorial d’Infraes-
tructures de Gestió de Residus Municipals de Catalu-
nya.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; 
Joan Mena Arca, portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA; 
Marc Vidal Pou, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el pressupost 
de la Casa Reial
Tram. 250-00083/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

El Rei i el Princep d’Astúries l’any 2012, en solidaritat 
amb els funcionaris que perdien la paga extraordinà-
ria de Nadal, es varen rebaixar el sou en una quantitat 
equivalent (aproximadament el set per cent).

Aquest any 2013 el Rei i el Princep d’Astúries han 
recuperat el sou que tenien abans de la renúncia a la 
paga extra. Però els funcionaris no tenen en absolut 
garantida la seva paga extra per aquest any. I de les de-
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claracions de diversos responsables polítics es dedueix 
que corren el perill de tornar-se a quedar sense.

En aquests moments de crisi econòmica greu, quan els 
poders públics, exigeixen enormes sacrificis a la ciuta-
dania, sembla poc presentable que el Cap de l’Estat i 
el seu fill s’hagin assegurat ja la percepció de les dues 
pagues extres d’aquest any. Aquesta noticia ha causat 
una gran indignació en la opinió pública que es super-
posa a la indignació provocada amb anterioritat per al-
tres actuacions poc edificants de la Casa Reial.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Traslladar al Govern de l’Estat, a les Corts espa-
nyoles i a la mateixa Casa Reial la necessitat de que 
la Casa Reial estigui a l’alçada de les circumstàncies 
en uns moments de greu crisi econòmica i que en con-
seqüència, sense prejudici d’altres mesures d’estalvi, 
es comprometi a que el Rei i el Princep d’Astúries no 
cobraran la seva paga extra si no la cobren els funci-
onaris, i a que el seu pressupost patirà, com a mínim, 
la mateixa rebaixa que pateixin les retribucions dels 
funcionaris.

2. Traslladar a les Corts espanyoles la necessitat 
d’emprendre les reformes legals necessàries per tal 
que el Pressupost de la Casa Reial resti sotmès al con-
trol del Tribunal de Comptes.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; 
Joan Mena Arca, portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA; 
Jaume Bosch Mestres, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre els imports no 
abonats als propietaris expropiats per la 
construcció de la carretera C-31 entre la Ta-
llada d’Empordà i Torroella de Montgrí
Tram. 250-00084/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 

per tal que sigui substanciada davant la comissió com-
petent.

Exposició de motius

L’any 2009 s’iniciaren les obres de millora de la C-31 
entre la Tallada i Torroella de Fluvià, amb un cost fi-
nal de 63,2 milions d’euros. Per dur-les a terme, fou 
necessari expropiar finques bàsicament d’ús agrícola, 
amb l’acord dels propietaris i amb la mediació deter-
minant d’Unió de Pagesos i dels Ajuntaments.

L’any 2010 es van realitzar 233 pagaments amb un im-
port de 2.439.511,83 euros; l’any 2011, 63 pagaments 
amb un import de 1.061.984,44 euros i el 2012, 9 pa-
gaments per un valor de 139.071,19 euros. S’han pa-
gat 5.138.088,5 euros i resten per a pagar 3.305.211,99 
euros, segons va contestar l’ex-conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Lluís Recoder, a diferents iniciatives 
parlamentàries, entre elles una la socialista, el passat 
juny de 2012.

Els propietaris, a través d’Unió de Pagesos i els alcal-
des del municipis afectats, reclamen el pagament de 
les expropiacions amb els interessos de demora d’un 
5% de recàrrec, tal com fixen els acords signats.

Hisenda reclama als propietaris la declaració corres-
ponent als ingressos no fets, interpretant que ja han 
estat abonats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a fer efectiu durant l’any 
2013 el pagament dels expedients signats per mutu 
acord, amb els interessos de demora pactats, als pro-
pietaris expropiats per la millora de la C-31 entre la 
Tallada d’Empordà i Torroella de Fluvià, així com a 
notificar d’ofici a Hisenda i als afectats que encara no 
ha abonat els imports.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del GP SOC; Marina Ge-
li i Fàbrega, diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la inclusió de 
Torelló a la línia 3 de rodalia i sobre la venda 
de bitllets en aquesta estació
Tram. 250-00085/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la comissió que correspongui.

Exposició de motius

La línia de tren Barcelona-Puigcerdà és una línia  
que des de fa anys està pendent d’inversions i millo-
res, que han estat reivindicades per diversos col·lectius i 
compromeses per diversos governs sense haver-se por-
tat a terme.

Malauradament, la situació de la línia, en comptes de 
millorar, va a menys: periòdicament, es van produint 
fets que empitjoren el servei.

La darrera amenaça recau sobre diferents estacions 
de la línia, entre elles la de Torelló, una estació en la 
qual recentment s’ha fet una inversió d’uns 2’3 milions 
d’euros i que, a més, és estratègica no només per al 
municipi i la Vall del Ges sinó també per a la comarca 
veïna, la Garrotxa.

El que es pretén fer a Torelló és deixar l’estació sense 
personal que atengui la venda de bitllets, faciliti la in-
formació als usuaris i vetlli per la seguretat de l’esta-
ció i els viatgers.

El fet que no hi hagi personal d’atenció, a més de fer 
més complicada la compra dels bitllets –especialment 
a determinats col·lectius d’usuaris–, dificultarà també 
la informació de si el tren arriba a l’hora o no, de si el 
retard és de 10 minuts o de mitja hora, de la via per 
la qual arribarà el tren, o de si hi ha d’haver un cre-
uament, amb els possibles problemes de seguretat que 
això pot comportar. L’experiència en altres estacions 
que actualment no disposen de personal demostra que 
sovint els usuaris han de travessar les vies quan el tren 
ja entra a l’estació perquè els sistemes d’informació o 
bé no funcionen o funcionen malament.

D’altra banda, l’escenari que s’està plantejant compor-
tarà també la degradació dels espais del recinte de l’es-
tació i podria augmentar la inseguretat de les persones 
que hi transiten.

Aquesta situació desincentiva l’ús del tren i, en conse-
qüència, té repercussions negatives per a l’usuari (atès 
que qualsevol altre mitjà de transport li sortirà més 
car) i també per al conjunt de la societat i per al medi 
ambient (atès que les alternatives són sempre més con-
taminants).

Atès que ni la ciutadania ni els grups municipals de To-
relló no volen que aquesta línia de tren es vagi desman-
tellant, considerem imprescindible mantenir l’estació 
amb personal que l’atengui i, alhora, incloure Torelló 
dins la zona de rodalies R-3, amb sistema tarifari inte-
grat per tal desplegar al màxim la potencialitat d’aquest 
punt de estratègic de comunicacions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Defensar davant del Govern de l’Estat la necessitat 
del servei de venda de bitllets i d’atenció al viatger a 
l’estació de tren de Torelló (Osona).

2. Concretar la demanda feta per l’Ajuntament i, per 
tant, pel conjunt de la ciutadania en reiterades ocasi-
ons, d’incloure Torelló dins la zona de rodalies de la 
línia R-3.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la desprogra-
mació definitiva del projecte per al tanca-
ment de l’autovia orbital de Barcelona
Tram. 250-00086/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, diputat, Marta 
Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent Per desafectar els terrenys 
de les comarques del Vallès Occidental i del Vallès 
Oriental que el Ministerio de Fomento havia reservat 
pel projecte denominat «Cierre de la autovia orbital de 
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Barcelona» (Quart Cinturó) i procedir a una nova pla-
nificació de les infraestructures de transport a la part 
alta de les dues comarques del Vallès, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat.

Exposició de motius

El Ministerio de Fomento ha vingut tramitant, en di-
verses etapes, el projecte denominat «Cierre de la 
autovia orbital de Barcelona» conegut també com a 
Quart Cinturó. Una part molt important d’aquesta 
tramitació va ser l’emissió del corresponent Informe 
d’impacte ambiental, per tal com la Ley 6/2010, de 24 
de marzo, de modificación del texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyec-
tos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, 
de 11 de enero, estableix en el seus articles 6 i 7 de 
quins terminis disposen les diferents parts interessa-
des en els expedients d’avaluació ambiental de plans i 
programes i els informes d’impacte ambiental d’infra-
estructures, per realitzar els diversos tràmits i emetre 
els corresponents informes.

Des de fa vint anys moltes entitats cíviques, socials, 
ecologistes, sindicals i polítiques, així com nombro-
sos Ajuntaments han vingut denunciant, en el marc de 
La Campanya Contra el Quart Cinturó que aquesta via 
formava part d’un model de territori i d’infraestructu-
res caduc, que no dona resposta als reptes de la mobi-
litat i de la societat del segle xxi, que haurien de prio-
ritzar de manera rotunda el transport públic, la millora 
de la xarxa viària existent i les infraestructures ferro-
viàries per tal de superar el dèficit històric de xarxa 
respecte d’altres països europeus i per garantir la mo-
bilitat sostenible en el conjunt del territori.

Cal expressar el reconeixement públic a l’ADENC que, 
en representació de la Campanya Contra el Quart Cin-
turó, va trametre al Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente la petició de caducitat 
del referit expedient, entenent que qualsevol altra re-
solució suposaria una clara conculcació del dret am-
biental, a quina petició a la que es varen sumar els 
plens municipals de l’Ametlla del Vallès, Caldes de 
Montbui, les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, 
Sabadell i Terrassa. Així mateix el grup parlamenta-
ri d’ICV-EUiA va presentar davant aquest Parlament, 
en l’anterior legislatura, una Proposta de Resolució en 
el mateix sentit, i en el Congrés de Diputats a Madrid, 
fa poques setmanes que es va debatre una Proposición 
no de Ley, del grup parlamentari Izquierda Plural (IU-
ICV-CHA), en que s’instava al govern de l’Estat a de-
clarar aquesta caducitat.

Finalment, el 17 de desembre de 2012 la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural va emetre una resolució declarant acabat el 
procediment i acordant l’arxiu de l’expedient d’avalua-
ció ambiental del projecte «Cierre de la Autovia Orbi-
tal de Barcelona».

Aquesta resolució té una gran transcendència: implica 
posar a zero el comptador en la tramitació del proce-
diment ambiental del Quart Cinturó per tal de garantir 
els objectius de màxim respecte als valors ambientals 
del territori.

Ara és un bon moment per recordar que en el Pla Ter-
ritorial Parcial de la Regió metropolitana de Barcelona 
s’inclouen diverses propostes de traçat del quart cin-
turó, una de les quals era la del Ministerio de fomento 
que ara ha quedat sense efecte, en tant que en el ma-
teix PTPRMB es preveu que caldrà fer estudis pos-
teriors per determinar una solució a la millora de co-
municacions en aquest àmbit, que incorpori també les 
previsions de transport públic i especialment el ferro-
viari entre les dues comarques del Vallès.

D’altra banda, un eventual interès per tramitar nova-
ment el projecte del Quart Cinturó o Autovia Orbital 
no tindria sentit des de la visió centralitzadora del Mi-
nisteri. Cal recordar que, conforme al vigent Estatut 
d’autonomia de Catalunya, article 140,5, correspon a 
la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva 
sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de 
Catalunya, i també la participació en la gestió de la 
xarxa de l’Estat a Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix la normativa estatal. Aquesta competència inclou 
en tot cas l’ordenació, la planificació i la gestió inte-
grada de la xarxa viària de Catalunya i la connectivitat 
dels elements que integren la xarxa viària de Catalu-
nya entre ells o amb altres infraestructures del trans-
port o altres xarxes.

En aquest sentit, la Campanya Contra el Quart Cin-
turó ha reclamat reiteradament el canvi de titularitat 
del Quart Cinturó a favor del Govern de la Generalitat 
juntament amb el volum de recursos econòmics que 
l’administració central de l’Estat tingui previstos per 
aquesta inversió i, davant de l’arxiu de l’expedient, és 
obvi que aquesta hauria de deixar de ser considerada 
una infraestructura d’interès general de l’Estat i qual-
sevol decisió sobre la seva oportunitat, utilitat o traçat 
s’hauria de prendre, si s’escau, des del territori i amb 
el màxim consens del poble català.

La tramitació del nou Plan de Infraestructuras, Trans-
porte y Vivienda per part del Ministerio de Fomento 
és una oportunitat immillorable per desprogramar el 
Quart Cinturó i el vell concepte de model de mobilitat 
i desenvolupament que representa.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1) Fer les gestions oportunes davant del Ministerio de 
Fomento per a la desprogramació definitiva del pro-
jecte «Cierre de la autovia orbital de Barcelona» tram 
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entre Terrassa i la Roca del Vallès, conegut també com 
a Quart Cinturó, en el marc de la tramitació del nou 
Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda., tot 
reservant els recursos públics estatals que s’hi pensava 
invertir, ara o en exercicis futurs, per ser traspassats 
a la Generalitat de Catalunya, per tal que s’invertei-
xin en les propostes de millora de les infraestructures 
i plans de mobilitat alternatius que s’aprovin per les  
dues comarques del Vallès.

2) Excloure el referit traçat del projecte «Cierre de la 
autovia orbital de Barcelona» tram entre Terrassa i la 
Roca del Vallès, de les reserves i afectacions contin-
gues en el vigent Pla Territorial Parcial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona.

3) Realitzar un nou estudi de mobilitat per millorar la 
comunicació entre els nuclis urbans i d’activitat eco-
nòmica de les dues comarques del Vallès, que es basi 
en propostes més sostenibles de transport públic fer-
roviari, tramviari i transport interurbà per carretera i 
en l’aprofitament i millora de les vies interurbanes ja 
existents, i fer-ho amb participació de les administra-
cions locals i representants de la societat civil i entitats 
ecologistes del territori.

4) Fer les gestions oportunes davant el Ministerio de 
Fomento per a que executi les obres ja compromeses 
en els Pressupostos de l’Estat per la finalització del 
tram executat en el seu pas per Viladecavalls

Palau del Parlament, 25 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; 
Joan Mena Arca, portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA; 
Salvador Milà Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA; 
Marta Ribas Frias, diputada GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels criteris d’atorgament de permisos de 
lactància i reduccions de jornada per a tenir 
cura de fills menors de sis anys al personal 
del Departament d’Ensenyament
Tram. 250-00087/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1265 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 

resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

La modificació de l’article 48 de l’EBEP (Estatut Bà-
sic de l’Empleat Públic) publicat al Reial Decret Llei 
20/2012 de 13 de juliol, afecta els permisos i llicènci-
es del personal nomenat per les administracions públi-
ques. No obstant això, alguns punts d’aquests articles 
poden entrar en contradicció, o regular-se de forma di-
ferent, respecte de la Llei 8/2006 de mesures de con-
ciliació de la vida personal, familiar i laboral del per-
sonal al servei de les administracions públiques de 
Catalunya.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya va dur a terme, el passat curs escolar 2012-
2013, unes modificacions en la gestió del personal do-
cent, especialment el personal substitut.

Fins el passat curs 2012-2013 els i les mestres i pro-
fessores substitutes a jornada sencera podien acollir-se 
al dret de permís de lactància i/o de cura dels fills/es 
menor de sis anys. A partir de les modificacions en la 
gestió del personal docent substitut, ja no existeixen 
jornades senceres per a aquest col·lectiu, i han passat 
a ser totes jornades del 0,86%, element que incremen-
ta les desigualtats entre els i les professores i mestres 
funcionàries o interines i els i les substitutes pel que 
fa, també, a la cura de fills menors de 6 anys i al per-
mís de lactància.

En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya ha argumentat les resolu-
cions que denegaven els permisos de lactància i cura 
de fills als i les professores i mestres substitutes fona-
mentant-se en què no estiguessin a jornada sencera i 
en motius organitzatius dels centres. No obstant això, 
el personal substitut, de forma general i per imposició 
dels criteris d’adjudicació de la Borsa d’Interins, ja no 
pot ser nomenat al 100% de la jornada.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya a modificar 
els criteris d’atorgament de permisos de lactància i/o 
reduccions de jornada per cura de fills/es menors de 
sis anys i garantir que també es puguin acollir a aquest 
dret, en igualtat de condicions, els i les treballadores a 
qui se’ls hi hagi assignat una jornada laboral de 0,86%.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA
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3.10.45. PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA 
O UN COMUNICAT DEL GOVERN

Projecte de decret de creació del Col·legi de 
Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
Tram. 259-00001/10

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 1080 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

Tramitació: article 149 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Genera-
litat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, 
entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del conseller de Justícia s’aprova la Pro-
posta d’acord del Govern pel qual s’acorda la presenta-
ció al Parlament del Projecte de decret de creació del 
Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el quinze de gener de dos mil 
tretze.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Acord del Govern pel qual s’acorda  
la presentació al Parlament del Projecte  
de decret de creació del Col·legi  
de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya

L’article 125.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
estableix la competència exclusiva de la Generalitat en 
matèria de col·legis professionals, la qual, respectant el 
que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució, in-
clou en tot cas la seva creació.

La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de profes-
sions titulades i dels col·legis professionals, regula els 
requisits i el procediment per a la creació mitjançant 
decret del Govern d’aquestes corporacions. Aquesta 
llei preveu en l’article 37.1 que només poden quedar 
subjectes a col·legiació les professions per a l’exerci-
ci de les quals es requereix un títol universitari ofici-
al i en les quals concorrin motius d’interès públic que 
ho justifiquin i, a més, una especial rellevància social 
o econòmica de les funcions inherents a la professió. 
Així mateix, d’acord amb l’apartat 5 d’aquest article 
37 correspon al Parlament apreciar el compliment del 
requisit de l’existència d’interès públic i d’especial re-
llevància social o econòmica de la professió, que és 

una condició prèvia i necessària per a l’aprovació del 
decret del Govern.

Atès que s’ha tramitat l’expedient relatiu a la creació 
del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya;

Atès que per Acord de Govern de 10 de juliol de 2012 
es va acordar la presentació al Parlament del Projecte 
de decret de creació del Col·legi de Dietistes-Nutricio-
nistes de Catalunya, als efectes del que estableix l’arti-
cle 37.5 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, la tramitació 
del qual, de conformitat amb el que estableix l’article 
183 del Reglament del Parlament de Catalunya, va ca-
ducar per finiment de la legislatura;

Per tot això, a proposta del conseller de Justícia, el Go-
vern

Acorda:

Presentar al Parlament el Projecte de decret de cre-
ació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Cata-
lunya, als efectes del que estableix l’article 37.5 de la 
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions 
titulades i dels col·legis professionals.

Annex

projecte de decret de creació del Col·legi  
de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya

L’article 125.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
estableix la competència exclusiva de la Generalitat en 
matèria de col·legis professionals, la qual, respectant el 
que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució, in-
clou en tot cas la seva creació.

La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de profes-
sions titulades i dels col·legis professionals, regula els 
requisits i el procediment per a la creació mitjançant 
decret del Govern d’aquestes corporacions. Aquesta 
llei preveu en l’article 37.1 que només poden quedar 
subjectes a col·legiació les professions per a l’exercici 
de les quals es requereix un títol universitari oficial i 
en les quals concorrin motius d’interès públic que ho 
justifiquin i, a més, una especial rellevància social o 
econòmica de les funcions inherents a la professió. Ai-
xí mateix, d’acord amb l’apartat 5 correspon al Parla-
ment apreciar el compliment del requisit d’interès pú-
blic i d’especial rellevància social o econòmica, que és 
una condició prèvia i necessària per a l’aprovació del 
decret del Govern.

El Reial decret 433/1998, de 20 de març, va establir 
el títol universitari oficial de diplomat en nutrició hu-
mana i dietètica i les directrius generals pròpies dels 
plans d’estudi conduents per a la seva obtenció. L’ob-
jectiu que es persegueix amb l’establiment d’aquesta 
titulació és proporcionar una formació adequada en 
les bases teòriques i en les tècniques d’elaboració dels 
règims alimenticis adequats a la nutrició humana.
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La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de 
les professions sanitàries, configura en l’article 2.2.b 
la nutrició humana i dietètica com una professió sani-
tària titulada de nivell de diplomat, la funció específi-
ca de la qual és, d’acord amb l’article 7.2.g, l’exercici 
d’activitats orientades a l’alimentació de la persona o 
grups de persones, adequades a les seves necessitats 
fisiològiques i, si s’escau, patològiques, i d’acord amb 
els principis de prevenció i salut pública.

L’Associació Catalana de Dietistes-Nutricionistes 
(ACDN) ha sol·licitat la creació del Col·legi de Dietis-
tes-Nutricionistes de Catalunya.

La incidència creixent i la força rellevant de l’activitat 
professional dels i de les dietistes-nutricionistes en el 
àmbit de la salut i, en general, en el món de la preven-
ció i en l’educació alimentista i nutricional en qualse-
vol dels camps on és possible exercir la professió cons-
titueixen, sens dubte, la justificació d’un interès públic 
prevalent per a la creació del Col·legi de Dietistes-Nu-
tricionistes de Catalunya que es configura com l’orga-
nització capaç de vetllar per la defensa dels interessos 
de les persones col·legiades i també dels interessos de 
la ciutadania.

Vist el dictamen del Consell de treball, Econòmic i 
Social de Catalunya;

Per tot això, a proposta del conseller de Justícia, 
d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica As-
sessora, d’acord amb el pronunciament favorable del 
Parlament sobre la concurrència d’interès públic i d’es-
pecial rellevància social de la professió de dietista-
nutricionista que justifiquen la creació del Col·legi de 
Dietistes-Nutricionistes de Catalunya i tramitada la 
proposta segons les normes generals del procediment 
legislatiu de conformitat amb el que estableix l’article 
149 del Reglament del Parlament de Catalunya, i amb 
la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1. Creació

Es crea el Col·legi de Col·legi de Dietistes-Nutricionis-
tes de Catalunya.

Article 2. Naturalesa i règim jurídic

1. El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya 
és una corporació de Dret públic amb personalitat ju-
rídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment 
dels seus fins, i es regeix en les seves actuacions per la 
normativa vigent en matèria de col·legis professionals.

2. El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya 
té personalitat jurídica des de l’entrada en vigor d’a-
quest Decret i capacitat d’obrar des de la constitució 
dels seus òrgans de govern.

Article 3. Àmbit territorial

L’àmbit territorial del Col·legi de Dietistes-Nutricio-
nistes de Catalunya és Catalunya.

Article 4. Àmbit personal

La incorporació al Col·legi s’ha de fer d’acord amb el 
que disposa la normativa vigent en matèria de col·legis 
professionals. Els i les professionals han d’estar en 
possessió del títol universitari oficial que, d’acord amb 
la legislació vigent, sigui necessari per a l’exercici de 
la professió de dietista-nutricionista o títol homologat 
o declarat equivalent per l’autoritat competent.

Article 5. Relacions amb l’Administració

El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, 
pel que fa als aspectes institucionals i corporatius, s’ha 
de relacionar amb el departament de l’Administració de 
la Generalitat que tingui atribuïdes competències ad-
ministratives en matèria de col·legis professionals, i, 
pel que fa als aspectes relatius a la professió, s’ha de 
relacionar amb els departaments que hi tinguin com-
petències.

Disposicions addicionals

Primera. Comissió Gestora

1. En el termini de tres mesos a comptar de l’entra-
da en vigor d’aquest Decret, l’Associació Catalana de 
Dietistes-Nutricionistes ha de constituir la Comissió 
Gestora del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Ca-
talunya, encarregada de redactar uns estatuts provisi-
onals i en la qual s’integraran representants de l’Asso-
ciació esmentada.

2. La Comissió Gestora ha d’aprovar en el termini 
d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquest De-
cret uns estatuts provisionals del Col·legi de Dietistes-
Nutricionistes de Catalunya.

Aquests estatuts han de regular, en tot cas, el procedi-
ment per convocar l’assemblea constituent i han de ga-
rantir la màxima publicitat de la convocatòria, la qual 
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i en els dos diaris de més difusió a Ca-
talunya.

Segona. Assemblea constituent

Les funcions de l’Assemblea constituent del Col·legi de 
Dietistes-Nutricionistes de Catalunya són:

a) Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Gestora.

b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi amb el 
contingut que estableix la Llei 7/2006, de 31 de maig, 
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis 
professionals.
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c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs cor-
responents en els òrgans col·legials atenent els criteris 
de designació paritària de dones i homes.

Tercera. Publicació dels estatuts

Els estatuts definitius del Col·legi de Dietistes-Nutrici-
onistes de Catalunya, un cop aprovats, s’han de trame-
tre, juntament amb el certificat de l’acta de l’Assemblea 
constituent, al departament de la l’Administració de la 
Generalitat que tingui atribuïdes les competències ad-
ministratives en matèria de col·legis professionals, per-
què en qualifiqui la legalitat i n’ordeni la publicació en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, de de 2013

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació tramesa pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Projecte de decret de creació del Col·legi 
d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Tram. 259-00002/10

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 1081 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

Tramitació: article 149 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Genera-
litat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, 
entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del conseller de Justícia s’aprova la Pro-
posta d’acord del Govern pel qual s’acorda la presenta-
ció al Parlament del Projecte de decret de creació del 
Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el quinze de gener de dos mil 
tretze.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Acord del Govern pel qual s’acorda  
la presentació al Parlament del Projecte  
de decret de creació del Col·legi d’Enòlegs  
i Enòlogues de Catalunya

L’article 125.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
estableix la competència exclusiva de la Generalitat en 
matèria de col·legis professionals, la qual, respectant el 
que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució, in-
clou en tot cas la seva creació.

La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de profes-
sions titulades i dels col·legis professionals, regula els 
requisits i el procediment per a la creació mitjançant 
decret del Govern d’aquestes corporacions. Aquesta 
llei preveu en l’article 37.1 que només poden quedar 
subjectes a col·legiació les professions per a l’exerci-
ci de les quals es requereix un títol universitari oficial  
i en les quals concorrin motius d’interès públic que ho 
justifiquin i, a més, una especial rellevància social o 
econòmica de les funcions inherents a la professió. Ai-
xí mateix, d’acord amb l’apartat 5 d’aquest article 37 
correspon al Parlament apreciar el compliment del re-
quisit de l’existència d’interès públic i d’especial relle-
vància social o econòmica de la professió, que és una 
condició prèvia i necessària per a l’aprovació del de-
cret del Govern.

Atès que s’ha tramitat l’expedient relatiu a la creació 
del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya;

Atès que per Acord de Govern de 10 de juliol de 2012 
es va acordar la presentació al Parlament del Projec-
te de decret de creació del Col·legi d’Enòlegs i Enòlo-
gues de Catalunya, als efectes del que estableix l’arti-
cle 37.5 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, la tramitació 
del qual, de conformitat amb el que estableix l’article 
183 del Reglament del Parlament de Catalunya, va ca-
ducar per finiment de la legislatura;

Per tot això, a proposta del conseller de Justícia, el Go-
vern

Acorda:

Presentar al Parlament el Projecte de decret de crea-
ció del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, 
als efectes del que estableix l’article 37.5 de la Llei 
7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titu-
lades i dels col·legis professionals.

Projecte de decret de creació del Col·legi 
d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya

L’article 125.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
estableix la competència exclusiva de la Generalitat en 
matèria de col·legis professionals, la qual, respectant el 
que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució, in-
clou en tot cas la seva creació.

La Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fis-
cals, administratives i de l’ordre social, regula en l’ar-
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ticle 102 les professions d’enòleg, tècnic especialista 
en vitivinicultura i tècnic en elaboració de vins. Així 
mateix, atès que aquestes professions ja eren exerci-
des des de molt abans de l’aprovació de la Llei, tam-
bé preveu l’habilitació de situacions anteriors i faculta 
les administracions competents per al reconeixement 
d’aquestes situacions i per habilitar l’exercici professi-
onal de les persones que no tenen els requisits de titu-
lació acadèmica legalment exigits.

El Reial decret 1845/1996, de 26 de juliol, va establir 
el títol universitari oficial de llicenciat o llicenciada en 
enologia i va aprovar les directrius generals dels plans 
d’estudis conduents a la seva obtenció. L’objectiu que 
es persegueix amb l’establiment d’aquesta titulació és 
proporcionar una formació científica adequada en els 
mètodes i tècniques de cultiu de la vinya, elaboració 
de vins, mostos i altres derivats del cep, anàlisi dels 
productes elaborats i emmagatzematge, gestió i con-
servació d’aquests.

Així mateix, els ensenyaments conduents a l’obtenció 
del títol oficial de llicenciatura en enologia hauran de 
proporcionar una formació adequada quant a les con-
dicions tècnic-sanitàries en totes les etapes del procés 
enològic i en allò relatiu a la legislació pròpia del sec-
tor, de la mateixa manera que en l’àmbit de la inves-
tigació i innovació en el camp de la viticultura i de la 
enologia.

Posteriorment, el Reial decret 595/2002, de 28 de 
juny, va regular l’habilitació per exercir aquestes tres 
professions, assignant a les comunitats autònomes la 
competència d’instrucció i resolució de les habilitaci-
ons, amb comunicació posterior a l’Administració Ge-
neral de l’Estat.

A Catalunya, l’Ordre ARP/11/2005, de 26 de gener, va 
regular el procediment d’habilitació per a l’exercici de 
la professió d’enòleg, tècnic especialista en viticultura 
i tècnic en l’elaboració de vins (DOGC núm. 4315, de 
3.02.2005).

La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de profes-
sions titulades i dels col·legis professionals, regula els 
requisits i el procediment per a la creació mitjançant 
decret del Govern d’aquestes corporacions. Aquesta 
llei preveu en l’article 37.1 que només poden quedar 
subjectes a col·legiació les professions per a l’exercici 
de les quals es requereix un títol universitari oficial i 
en les quals concorrin motius d’interès públic que ho 
justifiquin i, a més, una especial rellevància social o 
econòmica de les funcions inherents a la professió. Ai-
xí mateix, d’acord amb l’apartat 5 correspon al Parla-
ment apreciar el compliment del requisit d’interès pú-
blic i d’especial rellevància social o econòmica, que és 
una condició prèvia i necessària per a l’aprovació del 
decret del Govern.

L’Associació Catalana d’Enòlegs ha sol·licitat la crea-
ció del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya.

La important rellevància econòmica i social assolida 
pel sector vitivinícola a Catalunya, la seva estructura 
sòlida i competitiva i el creixent nombre de persones 
expertes que es dediquen a l’enologia constitueixen, 
sens dubte, els fonaments per a preservar i potenciar 
aquest sector i es converteixen en la justificació d’un 
interès públic prevalent per a la creació del Col·legi 
d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya que es configura 
com l’organització capaç de vetllar i garantir la bona 
praxis dels i de les professionals del sector en l’exercici 
de les atribucions professionals que estan relacionades 
amb la seguretat alimentària i la salut.

Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya;

Per tot això, a proposta del conseller de Justícia, 
d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica As-
sessora, d’acord amb el pronunciament favorable del 
Parlament sobre la concurrència d’interès públic i d’es-
pecial rellevància social de la professió d’enòleg que 
justifiquen la creació del Col·legi d’Enòlegs i Enòlo-
gues de Catalunya, i tramitada la proposta segons les 
normes generals del procediment legislatiu de confor-
mitat amb l’article 149 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1. Creació

Es crea el Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya.

Article 2. Naturalesa i règim jurídic

1. El Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya és 
una corporació de Dret públic amb personalitat jurí-
dica pròpia i amb capacitat plena per al compliment 
dels seus fins, i es regeix en les seves actuacions per la 
normativa vigent en matèria de col·legis professionals.

2. El Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya té 
personalitat jurídica des de l’entrada en vigor d’aquest 
Decret i capacitat d’obrar des de la constitució dels 
seus òrgans de govern.

Article 3. Àmbit territorial

L’àmbit territorial del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues 
de Catalunya és Catalunya.

Article 4. Àmbit personal

La incorporació al Col·legi s’ha de fer d’acord amb el 
que disposa la normativa vigent en matèria de col·legis 
professionals. Els i les professionals han d’estar en 
possessió del títol universitari oficial que d’acord amb 
la legislació vigent, sigui necessari per a l’exercici de 
la professió d’enòleg o enòloga o títol homologat o de-
clarat equivalent per l’autoritat competent.
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Article 5. Relacions amb l’Administració

El Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, pel 
que fa als aspectes institucionals i corporatius, s’ha de 
relacionar amb el departament de l’Administració de la 
Generalitat que tingui atribuïdes competències admi-
nistratives en matèria de col·legis professionals, i, pel 
que fa als aspectes relatius a la professió, s’ha de re-
lacionar amb els departaments que hi tinguin compe-
tències.

Disposicions addicionals

Primera. Comissió Gestora

1. En el termini de tres mesos a comptar de l’entrada 
en vigor d’aquest Decret, l’Associació Catalana d’Enò-
legs ha de constituir la Comissió Gestora del Col·legi 
d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, encarregada de 
redactar uns estatuts provisionals i en la qual s’inte-
graran representants de l’Associació esmentada. En la 
seva composició es procurarà la representació equili-
brada de dones i homes.

2. La Comissió Gestora ha d’aprovar en el termini 
d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquest De-
cret uns estatuts provisionals del Col·legi d’Enòlegs i 
Enòlogues de Catalunya.

Aquests estatuts han de regular, en tot cas, el procedi-
ment per convocar l’assemblea constituent i han de ga-
rantir la màxima publicitat de la convocatòria, la qual 
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i en els dos diaris de més difusió a Ca-
talunya.

Segona. Assemblea constituent

Les funcions de l’Assemblea constituent del Col·legi 
d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya són:

a) Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Gestora.

b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi amb el 
contingut que estableix la Llei 7/2006, de 31 de maig, 
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis 
professionals.

c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs cor-
responents en els òrgans col·legials, atenent a criteris 
de designació paritària de dones i homes.

Tercera. Publicació dels estatuts

Els estatuts definitius del Col·legi d’Enòlegs i Enòlo-
gues de Catalunya, un cop aprovats, s’han de trame-
tre, juntament amb el certificat de l’acta de l’Assem-
blea constituent, al departament de l’Administració de 
la Generalitat que tingui atribuïdes les competències 
administratives en matèria de col·legis professionals, 
perquè en qualifiqui la legalitat i n’ordeni la publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quarta. Incorporació dels i de les professionals 
habilitats per a l’exercici de la professió 
d’enòleg.

Poden incorporar-se al Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues 
de Catalunya aquells professionals que estiguin habi-
litats per a l’exercici de la professió d’enòleg o enòloga 
d’acord amb el Reial decret 595/2002, de 28 de juny, 
pel qual es regula l’habilitació per a exercir les profes-
sions d’enòleg, tècnic especialista en vitivinicultura i 
tècnic en l’elaboració de vins.

Barcelona, de de 2013

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació tramesa pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 23/2012, referent al Departament de 
Cultura, publicitat de les subvencions con-
cedides, corresponent al 2010 i el 2011
Tram. 256-00037/09

Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Reg. 77412

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen-
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 05.02.2013 al 
18.02.2013).
Finiment del termini: 19.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 24/2012, referent a ICF Equipaments, 
SAU, corresponent al 2008
Tram. 256-00038/09

Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Reg. 77421

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen-
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 05.02.2013 al 
18.02.2013).
Finiment del termini: 19.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 25/2012, referent a l’Agència de Patrocini 
i Mecenatge, SA, corresponent al 2009 i el 
2010
Tram. 256-00039/09

Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Reg. 77422

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen-
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 05.02.2013 al 
18.02.2013).
Finiment del termini: 19.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 26/2012, referent a GISA, corresponent 
al 2008 i el 2009
Tram. 256-00040/09

Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Reg. 77462

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen-
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 05.02.2013 al 
18.02.2013).
Finiment del termini: 19.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 27/2012, referent a GISA, corresponent al 
2007
Tram. 256-00041/09

Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Reg. 77463

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen-
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 05.02.2013 al 
18.02.2013).
Finiment del termini: 19.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 29/2012, sobre el Consell de Treball, 
Econòmic i Social, corresponent al 2011
Tram. 256-00042/09

Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Reg. 77585

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen-
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 05.02.2013 al 
18.02.2013).
Finiment del termini: 19.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 30/2012, sobre el Departament de la 
Presidència, concepte pressupostari 227, 
Treballs per altres empreses, corresponent 
al 2010
Tram. 256-00001/10

Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Reg. 306

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen-
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 05.02.2013 al 
18.02.2013).
Finiment del termini: 19.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 32/2012, sobre l’Institut d’Alta Tecnologia 
PRBB-Fundació Privada, corresponent al 
període 2006-2010
Tram. 256-00002/10

Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Reg. 307

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen-
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 05.02.2013 al 
18.02.2013).
Finiment del termini: 19.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 31/2012, sobre ICF Equipaments, SAU, 
corresponent al 2009
Tram. 256-00003/10

Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Reg. 309

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen-
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 05.02.2013 al 
18.02.2013).
Finiment del termini: 19.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 33/2012, sobre la Fundació Privada Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau, correspo-
nent al 2009
Tram. 256-00004/10

Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Reg. 488

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen-
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 05.02.2013 al 
18.02.2013).
Finiment del termini: 19.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 35/2012, sobre el retiment de comptes 
dels partits polítics i de les associacions i 
fundacions vinculades, corresponent al 2010 
i al 2011
Tram. 256-00005/10

Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Reg. 489

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen-
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 05.02.2013 al 
18.02.2013).
Finiment del termini: 19.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 

CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 

INFORMES O MEMÒRIES DE LA 

SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 22/2012, referent a Gestolvan SL, de 
l’Ajuntament d’Olvan, comptes anuals
Tram. 258-00028/09

Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Reg. 77413

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Termini per a demanar la presentació de l’infor-
me

Termini: 15 dies hàbils (del 05.02.2013 al 25.02.2013).
Finiment del termini: 26.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 28/2012, sobre les diputacions de Ca-
talunya, transferències corrents a instituci-
ons sense finalitat de lucre, corresponent al 
2008
Tram. 258-00029/09

Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Reg. 77586

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Termini per a demanar la presentació de l’infor-
me

Termini: 15 dies hàbils (del 05.02.2013 al 25.02.2013).
Finiment del termini: 26.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 34/2012, sobre Serveis Municipals de 
Montseny, SL, de l’Ajuntament de Montseny, 
corresponent al 2010
Tram. 258-00001/10

Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Reg. 487

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Termini per a demanar la presentació de l’infor-
me

Termini: 15 dies hàbils (del 05.02.2013 al 25.02.2013).
Finiment del termini: 26.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 36/2012, sobre el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà, corresponent al 2008
Tram. 258-00002/10

Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Reg. 904

Acord: Mesa del Parlament, 22.01.2013.

Termini per a demanar la presentació de l’infor-
me

Termini: 15 dies hàbils (del 05.02.2013 al 25.02.2013).
Finiment del termini: 26.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.01.2013.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 37/2012, sobre el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, corresponent al 2009
Tram. 258-00003/10

Encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de 

Comptes

Reg. 905

Acord: Mesa del Parlament, 22.01.2013.

Termini per a demanar la presentació de l’infor-

me

Termini: 15 dies hàbils (del 05.02.2013 al 25.02.2013).
Finiment del termini: 26.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.01.2013.
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Renúncia de la condició de diputada

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de 
gener de 2013, d’acord amb l’article 17.a del Regla-
ment, ha pres nota de la renúncia de la condició de 
diputada al Parlament de Catalunya de Neus Munté i 
Fernández, del GP de Convergència i Unió, amb efec-
tes del 29 de gener de 2013.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la sec-
ció 4.67.

4.45.03. DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1065 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 67.4 del Reglament del Par-
lament, comunica que els diputats següents d’aquest 
grup parlamentari han estat designats per a formar 
part de la Diputació Permanent:

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Josep Enric Millo i Rocher
Santi Rodríguez i Serra

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1230 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
67.4 del Reglament del Parlament, comunica que els 
diputats següents d’aquest grup parlamentari han estat 
designats per a formar part de la Diputació Permanent:

– Pere Navarro i Morera
– Maurici Lucena i Betriu
– Jaume Collboni Cuadrado

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1240 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 67.4 
del Reglament del Parlament, comunica que els dipu-
tats següents d’aquest grup parlamentari han estat de-
signats per a formar part de la Diputació Permanent:

– Albert Rivera Díaz
– Jordi Cañas Pérez

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s
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4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Afers Institu-
cionals
Tram. 410-00001/10

Designació de la presidència i adscripció de 
diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya
Reg. 1021 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Oriol Junqueras i Vies, Sergi Sabrià 
i Benito i Marta Rovira i Vergés han estat designats 
membres de la Comissió d’Afers Institucionals.

Així mateix, l’Hble. Sr. Oriol Junqueras i Vies exerci-
rà com a portaveu del Grup Parlamentari a la Comis-
sió d’Afers Institucionals; de la mateixa manera que es 
proposa a l’Il·lm. Sr. Sergi Sabrià i Benito com a presi-
dent de la Comissió.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 993 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parla-
ment, comunica que els diputats Joan Herrera (porta-
veu) i Jaume Bosch han estat designats membres de la 
Comissió d’Afers Institucionals.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1043 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Alicia Sánchez-Camacho Pérez, i els 
diputats Josep Enric Millo i Rocher i Manuel Reyes 
López han estat designats membres de la Comissió 
d’Afers Institucionals.

Així mateix informa que la diputada Alícia Sánchez-
Camacho i Pérez serà la portaveu.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1082 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que les persones proposades pel Grup Parlamentari 
Socialista per a ésser membres de la Comissió d’Afers 
Institucionals són els diputats que es relacionen a con-
tinuació:

– Jaume Collboni Cuadrado
– Daniel Fernández González
– Pere Navarro Morera

Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió d’Afers 
Institucionals és el diputat Jaume Collboni Cuadrado.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1180 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
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que el diputat Joaquim Arrufat i Ibàñez ha estat desig-
nat membre de la Comissió d’Afers Institucionals i de 
la Unió Europea.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1211 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el Re-
glamento del Parlamento, comunica que el diputado 
Albert Rivera Díaz ha sido designado miembro de la 
Comisión de Asuntos Institucionales.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1270 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Meritxell Borràs i Solé, David Bon-
vehí i Torras, Lluís Corominas i Díaz, Antoni Font i 
Renom, Marta Llorens i Garcia, Àlex Moga i Vidal, 
Oriol Pujol i Ferrusola, Jordi Turull i Negre han estat 
designats membres de la Comissió d’Afers Institucio-
nals.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Constitució, ratificació del president i elecció 
del vicepresident i del secretari

Comissió d’Afers Institucionals

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió d’Afers Institucionals.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

David Bonvehí i Torras
Meritxell Borràs i Solé
Lluís M. Corominas i Díaz
Antoni Font Renom
Marta Llorens i Garcia
Àlex Moga i Vidal
Oriol Pujol i Ferrusola
Jordi Turull i Negre

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Oriol Junqueras i Vies
Marta Rovira i Vergés
Sergi Sabrià i Benito
Grup Parlamentari Socialista
Jaume Collboni Cuadrado
Daniel Fernández González
Pere Navarro i Morera

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Josep Enric Millo i Rocher
Manuel Reyes López
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Jaume Bosch i Mestres
Joan Herrera Torres

Grup Parlamentari de Ciutadans

Albert Rivera Díaz

Grup Mixt

Quim Arrufat Ibáñez

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, al qual ha correspost la presidència de la Co-
missió, de conformitat amb l’article 41.2 del Regla-
ment i l’acord de la Mesa del Parlament del 15 de gener 
de 2013, ha designat president el diputat Sergi Sabrià i 
Benito, el qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els con-
cordants del Reglament del Parlament, ha elegit vice-
president el diputat Àlex Moga i Vidal, i secretari, el 
diputat Daniel Fernández González.

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Daniel Fernández González Sergi Sabrià i Benito

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013
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Composició de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost
Tram. 410-00002/10

Designació de la presidència
Reg. 1292 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Antoni Fernàndez i Teixidó ha estat de-
signat president a la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 994 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix el Reglament del Parlament, co-
munica que els diputats Josep Vendrell (portaveu) i  
Joan Herrera han estat designats membres de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1022 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que els diputats Pere Aragonès i Garcia, Alba Ver-
gés i Bosch i Lluís Salvadó i Tenesa han estat desig-
nat membres de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost.

Així mateix l’I. Sr. Pere Aragonès i Garcia exercirà 
com a portaveu del Grup Parlamentari a la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost; de la mateixa ma-
nera que es proposa a la I. Sra. Alba Vergés i Bosch 
com a secretària de la Comissió.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1044 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que els diputats Josep Enric Millo i Rocher, José 
Antonio Coto Roquet i Pedro Chumillas Zurilla han 
estat designats membres de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost.

Així mateix informa que el diputat Josep Enric Millo i 
Rocher serà el portaveu.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1083 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que les persones proposades pel Grup Parlamentari 
Socialista per a ésser membres de la Comissió d’Eco-
nomia i Finances són els diputats que es relacionen a 
continuació:

– Rocío Martinez-Sampere Rodrigo
– Maurici Lucena i Betriu
– Alícia Romero Llano

Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió d’Eco-
nomia i Finances és el diputat Maurici Lucena i Be-
triu.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1184 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat David Fernàndez i Ramos ha estat de-
signat membre de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1212 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamenta-
rio de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el 
Reglamento del Parlamento, comunica su designación 
como miembro de la Comisión de Economía, Finan-
zas y Presupuesto.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1275 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Ferran Falcó Isern, Antoni Fernàndez 
i Teixidó, Lluís Guinó i Subirós, Mercè Jou i Torras, 
Montserrat Ribera i Puig, Pere Regull i Riba, Joan M. 
Sardà i Padrell, Àlex Moga i Vidal han estat designats 
membres de la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Constitució, ratificació del president i elecció de 
la vicepresidenta i de la secretària

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Ferran Falcó i Isern
Antoni Fernández Teixidó
Lluís Guinó i Subirós
M. Mercè Jou i Torras
Àlex Moga i Vidal
Pere Regull i Riba
Montserrat Ribera i Puig
Joan Maria Sardà i Padrell

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Pere Aragonès i Garcia
J. Lluís Salvadó i Tenesa
Alba Vergés i Bosch

Grup Parlamentari Socialista

Maurici Lucena i Betriu
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Alicia Romero Llano

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Pedro Chumillas Zurilla
José Antonio Coto Roquet
Josep Enric Millo i Rocher

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Joan Herrera Torres
Josep Vendrell Gardeñes

Grup Parlamentari de Ciutadans

Jordi Cañas Pérez

Grup Mixt

David Fernàndez i Ramos

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, al qual 
ha correspost la presidència de la Comissió, de confor-
mitat amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la 
Mesa del Parlament del 15 de gener de 2013, ha desig-
nat president el diputat Antoni Fernández Teixidó, el 
qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepre-
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sidenta la diputada Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, 
i secretària, la diputada Alba Vergés i Bosch.

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Alba Vergés i Bosch Antoni Fernández Teixidó

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Composició de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació
Tram. 410-00003/10

Designació de la presidència i adscripció de 
diputats del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya
Reg. 1045 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que els diputats José Antonio Coto Roquet, Rafael 
Luna Vivas i Jordi Roca Mas han estat designats mem-
bres de la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Així mateix informa que el diputat José Antonio Coto 
Roquet serà el portaveu, i el diputat Rafael Luna Vivas 
serà proposat com a president de la comissió.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 995 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix el Reglament del Parlament, co-
munica que els diputats Marc Vidal (portaveu) i Jo-
an Mena han estat designats membres de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1023 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Oriol Amorós i March, Sergi Sabrià 
i Benito i Roger Torrent i Ramió han estat designats 
membre de la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Així mateix, l’I. Sr. Oriol Amorós i March exercirà 
com a portaveu del Grup Parlamentari a la Comissió 
d’Empresa i Ocupació.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1084 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que les persones proposades pel Grup Parlamentari 
Socialista per a ésser membres de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació són els diputats que es relacionen a 
continuació:

– Montserrat Capdevila Tatché
– Juli Fernandez Iruela
– Alícia Romero Llano

Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació és la diputada Alícia Romero Llano.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1185 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
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que el diputat David Fernàndez i Ramos ha estat de-
signat membre de la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1213 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el Re-
glamento del Parlamento, comunica que la diputada 
Inés Arrimadas García ha sido designada miembro de 
la Comisión de Empresa y Empleo.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1286 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 40 del Reglament del Parlament, comu-
nica que els diputats Meritxell Borràs i Solé, Xavier 
Crespo i Llobet, Xavier Dilmé i Vert, Antoni Fernàn-
dez i Teixidó, Anna Solé i Ramos, Àlex Moga i Vidal, 
Carles Pellicer i Punyed, Montserrat Ribera i Puig ha 
estat designats membres de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Constitució, ratificació del president i elecció 
del vicepresident i del secretari

Comissió d’Empresa i Ocupació

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió d’Empresa i Ocupació.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 

Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Meritxell Borràs i Solé
Xavier Crespo i Llobet
Xavier Dilmé i Vert
Antoni Fernández Teixidó
Àlex Moga i Vidal
Carles Pellicer i Punyed
Montserrat Ribera i Puig
Anna Solé i Ramos

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Oriol Amorós i March
Sergi Sabrià i Benito
Roger Torrent i Ramió

Grup Parlamentari Socialista

Montserrat Capdevila Tatché
Juli Fernandez Iruela
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

José Antonio Coto Roquet
Rafael Luna Vivas
Jordi Roca Mas

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Joan Mena Arca
Marc Vidal i Pou

Grup Parlamentari de Ciutadans

Inés Arrimadas Garcia

Grup Mixt

David Fernández i Ramos

El Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de 
conformitat amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord 
de la Mesa del Parlament del 15 de gener de 2013, ha 
designat president el diputat Rafael Luna Vivas, el 
qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepre-
sident el diputat Xavier Crespo i Llobet i secretari, el 
diputat Juli Fernandez Iruela.

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernandez Iruela Rafael Luna Vivas

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013
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Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/10

Designació de la presidència i adscripció de 
diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya
Reg. 1024 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Pere Aragonès i Garcia, Gemma Cal-
vet i Barot i Marta Rovira i Vergés han estat designat 
membres de la Comissió de Justícia.

Així mateix, l’I. Sr. Pere Aragonès i Garcia exercirà 
com a portaveu del Grup Parlamentari a la comissió 
de Justícia; de la mateixa manera que es proposa a  
la I. Sra. Gemma Calvet i Barot com a presidenta de la  
Comissió.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 996 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parla-
ment, comunica que els diputats Salvador Milà (por-
taveu) i Jaume Bosch han estat designats membres de 
la Comissió de Justícia.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1046 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 

el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Sergio Santamaría Santigosa, la dipu-
tada Dolors López Aguilar i el diputat Pere Calbó i 
Roca han estat designats membres de la Comissió de 
Justícia.

Així mateix informa que el diputat Sergio Santamaría 
Santigosa serà el portaveu, i la diputada Dolors López 
Aguilar serà proposada com a secretària de la comissió.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1085 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que les persones proposades pel Grup Parlamentari 
Socialista per a ésser membres de la Comissió de Jus-
tícia són els diputats que es relacionen a continuació:

– Jaume Collboni Cuadrado
– Joan Ignasi Elena i Garcia
– Ferran Pedret i Santos

Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió de Jus-
tícia és el diputat Ferran Pedret i Santos.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1188 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Georgina Rieradevall i Tarrés ha estat 
designada membre de la Comissió de Justícia.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1214 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el Re-
glamento del Parlamento, comunica que la diputada 
Ma del Carmen de Rivera Pla ha sido designada mi-
embro de la Comisión de Justicia.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1295 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 40 del Reglament del Parlament, comu-
nica que els diputats David Bonvehí i Torras, Cristina 
Bosch i Arcau, Lluís Corominas i Díaz, Lluís Guinó i 
Subirós, Annabel Marcos i Vilar, Lluís Recoder i Mi-
ralles, Pere Regull i Riba, Elena Ribera i Garijo han 
estat designats membres de la Comissió de Justícia.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Constitució, ratificació de la presidenta i elecció 
de la vicepresidenta i de la secretària

Comissió de Justícia

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió de Justícia.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

David Bonvehí i Torras
Cristina Bosch i Arcau
Lluís M. Corominas i Díaz
Lluís Guinó i Subirós
Annabel Marcos i Vilar

Lluís Miquel Recoder i Miralles
Pere Regull i Riba
Elena Ribera i Garijo

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Pere Aragonès i Garcia
Gemma Calvet i Barot
Marta Rovira i Vergés

Grup Parlamentari Socialista

Jaume Collboni Cuadrado
Joan Ignasi Elena Garcia
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Pere Calbó i Roca
Dolors López Aguilar
Sergio Santamaría Santigosa

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Jaume Bosch i Mestres
Salvador Milà i Solsona

Grup Parlamentari de Ciutadans

Carmen de Rivera i Pla

Grup Mixt

Georgina Rieradevall i Tarrés

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, al qual ha correspost la presidència de la 
Comissió, de conformitat amb l’article 41.2 del Re-
glament i l’acord de la Mesa del Parlament del 15 
de gener de 2013, ha designat presidenta la diputada 
Gemma Calvet i Barot, la qual ha estat ratificada per 
la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepre-
sidenta la diputada Cristina Bosch i Arcau, i secretà-
ria, la diputada Dolors López Aguilar.

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013



4 de febrer de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 19

4.45.05. INFORMACIó 41

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10

Designació de la presidència
Reg. 1086 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 41 
del Reglament del Parlament, proposa al diputat Ce-
lestino Corbacho Chaves per ocupar la presidència de 
la mesa de la Comissió d’Interior.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 997 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parla-
ment, comunica que els diputats Jaume Bosch Mes-
tres (portaveu) i David Companyon Costa han estat 
designats membres de la Comissió d’Interior.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1025 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Gemma Calvet i Barot, Oriol Amorós 
i March i Josep Cosconera i Carabassa han estat desig-
nats membres de la Comissió d’Interior.

Així mateix, la I. Sra. Gemma Calvet i Barot exerci-
rà com a portaveu del Grup Parlamentari a la Comis-
sió d’Interior; de la mateixa manera que es proposa a 

l’Il·lm. Sr. Josep Cosconera i Carabassa com a secre-
tari de la Comissió.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1047 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Pere Calbó i Roca, Sergio Santamaría 
Santigosa i la diputada Alícia Alegret Martí han estat 
designats membres de la Comissió d’Interior.

Així mateix informa que el diputat Pere Calbó i Roca 
serà el portaveu.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1087 i 1345 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que les persones proposades pel Grup Parlamentari 
Socialista per a ésser membres de la Comissió d’Inte-
rior són els diputats que es relacionen a continuació:

– Celestino Corbacho Chaves
– Xavier Sabaté Ibarz
– Eva Granados Galiano

Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió d’Inte-
rior és el diputat Xavier Sabaté Ibarz.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1187 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat David Fernàndez i Ramos ha estat de-
signat membre de la Comissió d’Interior.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1215 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el Re-
glamento del Parlamento, comunica que el diputado 
Matías Alonso Ruiz ha sido designado miembro de la 
Comisión de Interior.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1303 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Albert Batet i Canadell, Ferran Falcó 
i Isern, Ma Victòria Forns i Fernández, Lluís Guinó i 
Subirós, Elena Ribera i Garijo, Meritxell Roigé i Pe-
drola, Joan Maria Sardà i Padrell, Pere Vila i Fulcarà 
ha estat designats membres de la Comissió d’Interior.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Constitució, ratificació del president i elecció 
del vicepresident i del secretari

Comissió d’Interior

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió d’Interior.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Albert Batet i Canadell
Ferran Falcó i Isern
M. Victòria Forns i Fernández
Lluís Guinó i Subirós
Elena Ribera i Garijo
Meritxell Roigé i Pedrola
Joan Maria Sardà i Padrell
Pere Vila i Fulcarà

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Oriol Amorós i March
Gemma Calvet i Barot
Josep Cosconera Carabassa
Grup Parlamentari Socialista
Celestino Corbacho i Chaves
Eva Granados Galiano
Xavier Sabaté i Ibarz

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Alicia Alegret Martí
Pere Calbó i Roca
Sergio Santamaría Santigosa

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Jaume Bosch i Mestres
David Companyon i Costa

Grup Parlamentari de Ciutadans

Matías Alonso Ruiz

Grup Mixt

David Fernàndez i Ramos

El Grup Parlamentari Socialista, al qual ha correspost 
la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’ar-
ticle 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 15 de gener de 2013, ha designat president el 
diputat Celestino Corbacho i Chaves, el qual ha estat 
ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els con-
cordants del Reglament del Parlament, ha elegit vice-
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president el diputat Pere Vila i Fulcarà, i secretari, el 
diputat Josep Cosconera Carabassa.

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Composició de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural
Tram. 410-00006/10

Designació de la presidència
Reg. 1311 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Pere Regull i Riba ha estat designat pre-
sident a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 998 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix el Reglament del Parlament, co-
munica que les diputades Sara Vilà Galan (portaveu) i 
Hortènsia Grau Juan han estat designades membres de 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1026 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que els diputat Dionís Guiteras i Rubio, Albert Donés i 
Antequera i Maria Rosa Amorós i Capdevila han estat 
designats membres de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Així mateix, l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio exer-
cirà com a portaveu del Grup Parlamentari a la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1048 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que les diputades Dolors López Aguilar, Marisa Xan-
dri Pujol i el diputat Rafael Luna Vivas han estat de-
signats membres de la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Medi Natural.

Així mateix informa que la diputada Dolors López 
Aguilar serà la portaveu i el diputat Rafael Luna Vivas 
serà proposat com a vicepresident de la comissió.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1088 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que les persones proposades pel Grup Parlamentari 
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Socialista per a ésser membres de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral són els diputats que es relacionen a continuació:

– Àngel Ros i Domingo
– Jordi Terrades Santacreu
– Núria Ventura Brusca

Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral és el diputat Àngel Ros i Domingo.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1181 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb  
el que estableix el Reglament del Parlament, comu-
nica que el diputat Joaquim Arrufat i Ibàñez ha estat 
designat membre de la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1216 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el Re-
glamento del Parlamento, comunica que el diputado 
Matías Alonso Ruiz ha sido designado miembro de la 
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimen-
tación y Medio Natural.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1307 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 40 del Reglament del Parlament, comu-
nica que els diputats Albert Batalla i Siscart, Cristina 
Bosch i Arcau, David Bonvehí i Torras, Xavier Dil-
mé i Vert, Annabel Marcos i Vilar, Montserrat Ribe-
ra i Puig, Pere Regull i Riba, Maria Dolors Rovirola i 
Coromí han estat designats membres de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Constitució, ratificació del president i elecció 
del vicepresident i de la secretària

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Albert Batalla i Siscart
David Bonvehí i Torras
Cristina Bosch i Arcau
Xavier Dilmé i Vert
Annabel Marcos i Vilar
Pere Regull i Riba
Montserrat Ribera i Puig
Maria Dolors Rovirola i Coromí

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Rosa Amorós i Capdevila
Albert Donés i Antequera
Dionís Guiteras i Rubio
Grup Parlamentari Socialista
Àngel Ros i Domingo
Jordi Terrades i Santacreu
Núria Ventura Brusca
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Dolors López Aguilar
Rafael Luna Vivas
Marisa Xandri Pujol

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Hortènsia Grau Juan
Sara Vilà Galan

Grup Parlamentari de Ciutadans

Matías Alonso Ruiz

Grup Mixt

Quim Arrufat Ibáñez

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, al qual 
ha correspost la presidència de la Comissió, de confor-
mitat amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la 
Mesa del Parlament del 15 de gener de 2013, ha desig-
nat president el diputat Pere Regull i Riba, el qual ha 
estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els con-
cordants del Reglament del Parlament, ha elegit vice-
president el diputat Rafael Luna Vivas, i secretària, la 
diputada Annabel Marcos i Vilar.

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Pere Regull i Riba

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Composició de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats
Tram. 410-00007/10

Designació de la presidència
Reg. 1089 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 41 del Reglament del Parlament, proposa al dipu-
tat Xavier Sabaté Ibarz per ocupar la presidència de 
la mesa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 999 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix el Reglament del Parlament, co-
munica que els diputats Joan Mena Arca (portaveu) i 
Marc Vidal Pou han estat designats membres de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1027 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que les diputades Teresa Vallverdú i Albornà, An-
na Simó i Castelló i Marta Vilalta i Torres han estat 
designades membres de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

Així mateix, la I. Sra. Teresa Vallverdú i Albornà 
exercirà com a portaveu del Grup Parlamentari a la 
Comissió d’Educació i Universitats; de la mateixa ma-
nera que es proposa a la I. Sra. Marta Vilalta i Torres 
com a vicepresidenta de la Comissió.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1049 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que la diputada María José García Cuevas i els di-
putats Pedro Chumillas Zurilla i Juan Bautista Milián 

Fascicle segon
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Querol han estat designats membres de la Comissió 
d’Ensenyament.

Així mateix informa que la diputada María José Gar-
cía Cuevas serà la portaveu.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1090 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que les persones proposades pel Grup Parlamentari 
Socialista per a ésser membres de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats són els diputats que es relacio-
nen a continuació:

– Marina Geli i Fàbrega
– Rocío Martinez-Sampere Rodrigo
– Xavier Sabaté Ibarz

Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió d’En-
senyament i Universitats és la diputada Rocío Marti-
nez-Sampere Rodrigo.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1186 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Joaquim Arrufat i Ibàñez ha estat de-
signat membre de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1217 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el Re-
glamento del Parlamento, comunica que el diputado 
Carlos Carrizosa Torres ha sido designado miembro 
de la Comisión de Enseñanza y Universidades.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1281 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 40 del Reglament del Parlament, comu-
nica que els diputats Antoni Balasch i Parisi, Ramona 
Barrufet i Santacana, Anna Figueras i Ibáñez, Mireia 
Canals i Botines, Elena Ribera i Garijo, Albert Batet  
i Canadell, Anna Solé i Ramos, Lluís Recoder i Mira-
lles ha estat designats membres de la Comissió d’En-
senyament i Universitats.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Constitució, ratificació del president i elecció de 
la vicepresidenta i de la secretària

Comissió d’Ensenyament i Universitats

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Antoni Balasch i Parisi
Ramona Barrufet i Santacana
Albert Batet i Canadell
Mireia Canals i Botines
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Anna Figueras i Ibàñez
Lluís Miquel Recoder i Miralles
Elena Ribera i Garijo
Anna Solé Ramos

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Anna Simó i Castelló
Teresa Vallverdú i Albornà
Marta Vilalta i Torres
Grup Parlamentari Socialista
Marina Geli i Fàbrega
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Xavier Sabaté i Ibarz

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Pedro Chumillas Zurilla
María José Garcia Cuevas
Juan Milián Querol

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Joan Mena Arca
Marc Vidal i Pou

Grup Parlamentari de Ciutadans

Carlos Carrizosa Torres

Grup Mixt

Quim Arrufat Ibáñez

El Grup Parlamentari Socialista, al qual ha correspost 
la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’ar-
ticle 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 15 de gener de 2013, ha designat president el 
diputat Xavier Sabaté i Ibarz, el qual ha estat ratificat 
per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepre-
sidenta la diputada Marta Vilalta i Torres, i secretària, 
la diputada Mireia Canals i Botines.

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Mireia Canals i Botines Xavier Sabaté i Ibarz

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Composició de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat
Tram. 410-00008/10

Designació de la presidència
Reg. 1205 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parla-
ment, comuniquen que el diputat Salvador Milà Sol-
sona ha estat proposat com a president de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 1009 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix el Reglament del Parlament, co-
munica que els diputats Hortènsia Grau Juan (porta-
veu) i Salvador Milà Solsona han estat designats mem-
bres de la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1028 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que els diputats Marc Sanglas i Alcantarilla, Roger 
Torrent i Ramió i Josep Andreu i Domingo han estat 
designats membres de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat.
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Així mateix, l’I. Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla exer-
cirà com a portaveu del Grup Parlamentari a la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1050 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Santi Rodríguez i Serra i les diputades 
Maria Dolors Montserrat i Culleré i Eva García Rodrí-
guez han estat designats membres de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat.

Així mateix informa que el diputat Santi Rodríguez i 
Serra serà el portaveu.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1091 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que les persones proposades pel Grup Parlamentari 
Socialista per a ésser membres de la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat són els diputats que es relacionen 
a continuació:

– Jordi Terrades Santacreu
– Xavier Sabaté Ibarz
– Núria Segú Ferré

Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat és el diputat Jordi Terrades San-
tacreu.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1190 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Joaquim Arrufat i Ibàñez ha estat de-
signat membre de la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1218 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamenta-
rio de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el 
Reglamento del Parlamento, comunica su designación 
como miembro de la Comisión de Territorio y Soste-
nibilidad.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1293 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 40 del Reglament del Parlament, comu-
nica que els diputats Antoni Balasch i Parisi, Cristina 
Bosch i Arcau, Ma Victòria Forns i Fernández, Lluís  
Guinó i Subirós, Joan Recasens i Guinot, Meritxell 
Roigé i Pedrola, Josep Rull i Andreu, Pere Vila i Ful-
carà ha estat designats membres de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU



4 de febrer de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 19

4.45.05. INFORMACIó 49

Constitució, ratificació del president i elecció de 
la vicepresidenta i de la secretària

Comissió de Territori i Sostenibilitat

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Antoni Balasch i Parisi
Cristina Bosch i Arcau
M. Victòria Forns i Fernández
Lluís Guinó i Subirós
Joan Recasens i Guinot
Meritxell Roigé i Pedrola
Josep Rull i Andreu
Pere Vila i Fulcarà

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Josep Andreu Domingo
Marc Sanglas i Alcantarilla
Roger Torrent i Ramió

Grup Parlamentari Socialista

Xavier Sabaté i Ibarz
Núria Segú Ferré
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Eva García i Rodríguez
M. Dolors Montserrat i Culleré
Santi Rodríguez i Serra

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Hortènsia Grau Juan
Salvador Milà i Solsona

Grup Parlamentari de Ciutadans

Jordi Cañas Pérez

Grup Mixt

Quim Arrufat Ibáñez

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternativa, al qual ha correspost la 
presidència de la Comissió, de conformitat amb l’arti-
cle 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 15 de gener de 2013, ha designat president el 
diputat Salvador Milà i Solsona, el qual ha estat ratifi-
cat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els con-
cordants del Reglament del Parlament, ha elegit vice-
presidenta la diputada M. Victòria Forns i Fernández, i 
secretària, la diputada Cristina Bosch i Arcau.

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Composició de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració
Tram. 410-00009/10

Designació de la presidència
Reg. 1312 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Ferran Falcó i Isern ha estat designat 
president a la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 1001 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parla-
ment, comunica que els diputats Laura Massana Mas 
(portaveu) i David Companyon Costa han estat desig-
nats membres de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1029 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que els diputats Pere Bosch i Cuenca, Jordi Solé i 
Ferrando i Maria Rosa Amorós i Capdevila han estat 
designats membres de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració.

Així mateix, l’Il·lm. Sr. Pere Bosch i Cuenca exercirà 
com a portaveu del Grup Parlamentari a la Comissió 
de Benestar Família i Immigració; de la mateixa ma-
nera que es proposa a la I. Sra. Maria Rosa Amorós i 
Capdevila com a vicepresidenta de la Comissió.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1051 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Rafael López Rueda, la diputada Marisa 
Xandri Pujol i el diputat Fernando Sánchez Costa han 
estat designats membres de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració.

Així mateix informa que el diputat Rafael López Rue-
da serà el portaveu.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1092 i 1348 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que les persones proposades pel Grup Parlamentari 

Socialista per a ésser membres de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració són els diputats que es re-
lacionen a continuació:

– Núria Segú Ferré
– Eva Granados Galiano
– Ferran Pedret i Santos

Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració és la diputada Eva 
Granados Galiano.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1182 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que la diputada Georgina Rieradevall i Tarrés ha 
estat designada membre de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1219 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el Re-
glamento del Parlamento, comunica que el diputado 
José María Espejo-Saavedra Conesa ha sido designa-
do miembro de la Comisión de Bienestar, Familia e 
Inmigración.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1309 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Ramona Barrufet i Santacana, Violant 
Cervera i Gòdia, Ferran Falcó i Isern, Anna Figueras i 
Ibáñez, Ma Victòria Forns i Fernández, Joan Recasens 
i Guinot, Anna Solé i Ramos, Pere Vila i Fulcarà ha 
estat designats membres de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Constitució, ratificació del president i elecció de 
la vicepresidenta i del secretari

Comissió de Benestar, Família i Immigració

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió de de Benestar, Família i Immigració.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Ramona Barrufet i Santacana
Violant Cervera i Gòdia
Ferran Falcó i Isern
Anna Figueras i Ibàñez
M. Victòria Forns i Fernández
Joan Recasens i Guinot
Anna Solé i Ramos
Pere Vila i Fulcarà

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Rosa Amorós i Capdevila
Pere Bosch i Cuenca
Jordi Solé i Ferrando
Grup Parlamentari Socialista
Eva Granados Galiano
Ferran Pedret i Santos
Núria Segú Ferré

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rafael López i Rueda
Fernando Sánchez Costa
Marisa Xandri Pujol

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

David Companyon i Costa
Laura Massana Mas

Grup Parlamentari de Ciutadans

José María Espejo-Saavedra Conesa

Grup Mixt

Georgina Rieradevall i Tarrés

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, al qual 
ha correspost la presidència de la Comissió, de confor-
mitat amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la 
Mesa del Parlament del 15 de gener de 2013, ha desig-
nat president el diputat Ferran Falcó i Isern, el qual ha 
estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepre-
sidenta la diputada Rosa Amorós i Capdevila, i secre-
tari, el diputat David Companyon i Costa.

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
David Companyon i Costa Ferran Falcó i Isern

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Composició de la Comissió de Cultura i 
Llengua
Tram. 410-00010/10

Designació de la presidència
Reg. 1315 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Carles Puigdemont i Casamajó ha estat 
designat president a la Comissió de Cultura i Llengua.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 1002 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parla-
ment, comunica que els diputats Dolors Camats Luis 
(portaveu) i Marc Vidal Pou han estat designats mem-
bres de la Comissió de Cultura i Llengua.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1030 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Eva Piquer i Vinent, Teresa Vallverdú 
i Albornà i Josep Andreu i Domingo han estat desig-
nats membres de la Comissió de Cultura i Llengua.

Així, mateix, la I. Sra. Eva Piquer i Vinent exercirà 
com a portaveu del Grup Parlamentari a la Comissió 
de Cultura i Llengua.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1052 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que les diputades Alícia Alegret Martí, María José 
García Cuevas i el diputat Juan Bautista Milián Que-
rol han estat designats membres de la Comissió de 
Cultura i Llengua.

Així mateix informa que la diputada Alícia Alegret 
Martí serà la portaveu i la diputada María José Gar-
cía Cuevas serà proposada com a secretària de la co-
missió.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1093 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comu-
nica que les persones proposades pel Grup Parlamen-
tari Socialista per a ésser membres de la Comissió de 
Cultura i Llengua són els diputats que es relacionen a 
continuació:

– Joan Ignasi Elena i Garcia
– Rocío Martinez-Sampere Rodrigo
– Ferran Pedret i Santos

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el portaveu de la Comissió de Cultura 
i Llengua és el diputat Joan Ignasi Elena i Garcia.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1183 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que la diputada Georgina Rieradevall i Tarrés ha 
estat designada membre de la Comissió de Cultura i 
Llengua.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1220 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el Re-
glamento del Parlamento, comunica que la diputada 
Carina Mejías Sánchez ha sido designada miembro de 
la Comisión de Cultura y Lengua.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1314 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Antoni Balasch i Parisi, Mireia Canals 
i Botines, Àlex Moga i Vidal, Lluís Recoder i Mira-
lles, Carles Puigdemont i Casamajó, Maria Glòria Re-
nom i Vallbona, Anna Solé i Ramos, Xavier Dilmé i 
Vert han estat designats membres de la Comissió de 
Cultura i Llengua.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Constitució, ratificació del president i elecció 
del vicepresident i de la secretària

Comissió de Cultura i Llengua

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió de Cultura i Llengua.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Antoni Balasch i Parisi
Mireia Canals i Botines
Xavier Dilmé i Vert
Àlex Moga i Vidal

Carles Puigdemont i Casamajó
Lluís Miquel Recoder i Miralles
M. Glòria Renom i Vallbona
Anna Solé Ramos

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Josep Andreu Domingo
Eva Piquer i Vinent
Teresa Vallverdú i Albornà
Grup Parlamentari Socialista
Joan Ignasi Elena Garcia
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Alícia Alegret Martí
María José Garcia Cuevas
Juan Milián Querol

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Dolors Camats i Luis
Marc Vidal i Pou

Grup Parlamentari de Ciutadans

Carina Mejías Sánchez

Grup Mixt

Georgina Rieradevall i Tarrés

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, al qual 
ha correspost la presidència de la Comissió, de confor-
mitat amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la 
Mesa del Parlament del 15 de gener de 2013, ha desig-
nat president el diputat Carles Puigdemont i Casamajó, 
el qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepre-
sident el diputat Marc Vidal Pou, i secretària, la dipu-
tada María José Garcia Cuevas.

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José Garcia Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013
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Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10

Designació de la presidència

Reg. 1276 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Albert Batet i Canadell ha estat designat 
president a la Comissió de Salut.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-

da i Alternativa

Reg. 1003 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parla-
ment, comunica que els diputats Josep Vendrell Gar-
deñes (portaveu) i Lorena Vicioso Adrià han estat de-
signats membres de la Comissió de Salut.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 1031 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que els diputats Alba Vergés i Bosch, Pere Bosch i  
Cuenca i Oriol Amorós i March han estat designats 
membres de la Comissió de Salut.

Així mateix, la I. Sra. Alba Vergés i Bosch exercirà 
com a portaveu del Grup Parlamentari a la Comissió 
de Salut.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1053 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que la diputada Eva García Rodríguez i els diputats 
Rafael López Rueda i Jordi Roca Mas han estat desig-
nats membres de la Comissió de Salut.

Així mateix informa que la diputada Eva García Ro-
dríguez serà la portaveu.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 

Socialista

Reg. 1094 i 1346 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que les persones proposades pel Grup Parlamentari 
Socialista per a ésser membres de la Comissió de Salut 
són els diputats que es relacionen a continuació:

– Joan Ignasi Elena i Garcia
– Montserrat Capdevila Tatché
– Marina Geli i Fàbrega

Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió de Sa-
lut és la diputada Marina Geli i Fàbrega.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Adscripció de diputats del Grup Mixt

Reg. 1189 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Georgina Rieradevall i Tarrés ha estat 
designada membre de la Comissió de Salut.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 

de Ciutadans

Reg. 1221 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el Re-
glamento del Parlamento, comunica que el diputado 
José Manuel Villegas Pérez ha sido designado miem-
bro de la Comisión de Salud.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 1269 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Albert Batet i Canadell, Joan Reca-
sens i Guinot, Violant Cervera i Gòdia, Annabel Mar-
cos i Vilar, Begonya Montalban i Vilas, Maria Glò-
ria Renom i Vallbona, Anna Solé i Ramos, Pere Vila 
i Fulcarà han estat designats membres de la Comissió 
de Salut.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Constitució, ratificació del president i elecció de 
la vicepresidenta i de la secretària

Comissió de Salut

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió de Salut.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Albert Batet i Canadell
Violant Cervera i Gòdia
Annabel Marcos i Vilar
Begonya Montalban i Vilas
Joan Recasens i Guinot
M. Glòria Renom i Vallbona
Anna Solé i Ramos
Pere Vila i Fulcarà

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Oriol Amorós i March
Pere Bosch Cuenca
Alba Vergés i Bosch

Grup Parlamentari Socialista

Montserrat Capdevila Tatché
Joan Ignasi Elena Garcia
Marina Geli i Fàbrega

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Eva García i Rodríguez
Rafael López i Rueda
Jordi Roca Mas

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Josep Vendrell Gardeñes
Lorena Vicioso Adrià

Grup Parlamentari de Ciutadans

José Manuel Villegas Pérez

Grup Mixt

Georgina Rieradevall i Tarrés

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, al qual 
ha correspost la presidència de la Comissió, de confor-
mitat amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la 
Mesa del Parlament del 15 de gener de 2013, ha desig-
nat president el diputat Albert Batet i Canadell, el qual 
ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els con-
cordants del Reglament del Parlament, ha elegit vice-
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presidenta la diputada Montserrat Capdevila Tatché, i 
secretària, la diputada Begonya Montalban i Vilas.

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Albert Batet i Canadell

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Composició de la Comissió de Reglament
Tram. 410-00012/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1032 i 1178 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Marc Sanglas i Alcantarilla, Lluís Sal-
vadó i Tenesa i Anna Simó i Castelló han estat desig-
nats membre de la Comissió de Reglament.

Així mateix, l’I. Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla exer-
cirà com a portaveu del Grup Parlamentari a la Co-
missió de Reglament.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 1077 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 40 del Reglament del Par-
lament, comuniquen que la diputada Dolors Camats 
Luis ha estat designada membre de la Comissió de Re-
glament.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1095 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comu-
nica que les persones proposades pel Grup Parlamen-
tari Socialista per a ésser membres de la Comissió de 
Reglament són els diputats que es relacionen a conti-
nuació:

– Jaume Collboni Cuadrado
– Daniel Fernández González
– Miquel Iceta i Llorens

Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió de Re-
glament és el diputat Miquel Iceta i Llorens.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1259 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
la següent adscripció de diputats a les comissions par-
lamentàries:

Comissió

Comissió de Reglament

Alta

Pere Calbó i Roca (Portaveu)
Santi Rodríguez i Serra
Sergio Santamaría Santigosa

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1335 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableix l’article 40 del Reglament del Parlament, 
comunica que el diputat David Fernàndez i Ramos ha 
estat designat membre de la Comissió de Reglament.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/10

Designació de la presidència i adscripció de 
diputats del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya
Reg. 1058 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Juan Bautista Milián Querol, Pedro 
Chumillas Zurilla i la diputada Maria Dolors Mont-
serrat i Culleré han estat designats membres de la Co-
missió de Peticions.

Així mateix informa que el diputat Juan Bautista Mi-
lián Querol serà el portaveu i la diputada Maria Dolors 
Montserrat i Culleré serà proposada com a presidenta 
de la comissió.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 908 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableix el Regla-
ment del Parlament, designa la següent diputada com a 
membre de la mesa de la següent Comissió:

Comissió de Peticions (CP)

Vicepresidenta: Carina Mejías Sánchez

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1033 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que els diputats Josep Cosconera i Carabassa, Pere 
Bosch i Cuenca i Albert Donés i Antequera han estat 
designats membres de la Comissió de Peticions.

Així mateix, l’Il·lm. Sr. Josep Cosconera i Carabassa 
exercirà com a portaveu de la Comissió de Peticions; 
de la mateixa manera que es proposa a l’Il·lm. Sr. Al-
bert Donés i Antequera com a secretari de la Comissió.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 1076 i 1256 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 40 del Reglament del Par-
lament, comuniquen que la diputada Lorena Vicioso  
Adrià ha estat designada membre i portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
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Esquerra Unida i Alternativa, i la diputada Sara Vilà 
Galan membre a la Comissió de Peticions.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1100 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que les persones proposades pel Grup Parlamentari 
Socialista per a ésser membres de la Comissió de Peti-
cions són els diputats que es relacionen a continuació:

– Eva Granados Galiano
– Àngel Ros i Domingo
– Núria Ventura Brusca

Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió de Pe-
ticions és la diputada Núria Ventura Brusca.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1194 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el que  
estableix el Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Joaquim Arrufat i Ibàñez ha estat designat mem-
bre de la Comissió de Peticions.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 1271 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Cristina Bosch i Arcau, Josep Lluís 
Cleries i Gonzàlez, Xavier Crespo i Llobet, Begonya 
Montalban i Vilas, Carles Pellicer i Punyed, Maria 
Glòria Renom i Vallbona, Joan M. Sardà i Padrell, 
Maria Dolors Rovirola i Coromí han estat designats 
membres de la Comissió de Peticions.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Constitució, ratificació de la presidenta i elecció 

de la vicepresidenta i del secretari

Comissió de Peticions

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha con-
vocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la 
Comissió de Peticions.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Cristina Bosch i Arcau
Josep Lluís Cleries i González
Xavier Crespo i Llobet
Begonya Montalban i Vilas
Carles Pellicer i Punyed
M. Glòria Renom i Vallbona
Maria Dolors Rovirola i Coromí
Joan Maria Sardà i Padrell

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Pere Bosch Cuenca
Josep Cosconera Carabassa
Albert Donés i Antequera

Grup Parlamentari Socialista

Eva Granados Galiano
Àngel Ros i Domingo
Núria Ventura Brusca
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Pedro Chumillas Zurilla
Juan Milián Querol
M. Dolors Montserrat i Culleré

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Lorena Vicioso Adria
Sara Vilà Galan

Grup Parlamentari de Ciutadans

Carina Mejías Sánchez

Grup Mixt

Quim Arrufat Ibáñez

El Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de 
conformitat amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord 
de la Mesa del Parlament del 15 de gener de 2013, ha 
designat presidenta la diputada M. Dolors Montserrat 
i Culleré, la qual ha estat ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepre-
sidenta la diputada Carina Mejías Sánchez, i secretari, 
el diputat Albert Donés i Antequera.

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Albert Donés i Antequera M. Dolors Montserrat i Culleré

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Composició de la Comissió de Matèries Se-
cretes o Reservades
Tram. 412-00003/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1034 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que el diputat Josep Cosconera i Carabassa ha estat 
designat membre de la Comissió de Matèries Secretes 
i Reservades.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1060 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
les següents adscripcions de diputats a les comissions 
parlamentàries:

Comissió

Comissió de matèries secretes i reservades

Alta

Josep Enric Millo i Rocher

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 1075 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 40 del Reglament del 
Parlament, comuniquen que el diputat Jaume Bosch 
Mestres ha estat designat membre de la Comissió de 
Matèries Secretes i Reservades.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1101 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comu-
nica que la persona proposada pel Grup Parlamenta-
ri Socialista per a ésser membres de la Comissió de 
Matèries Secretes i Reservades és el diputat Celestino 
Corbacho Chaves.
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Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió de 
Matèries Secretes i Reservades és el diputat Celestino 
Corbacho Chaves.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1193 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb  
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat David Fernàndez i Ramos ha estat de-
signat membre de la Comissió de Matèries Secretes i 
Reservades.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1226 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el Re-
glamento del Parlamento, comunica que el diputado 
Matías Alonso Ruiz ha sido designado miembro de la 
Comisión de Materias Secretas y Reservadas.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1277 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Núria de Gispert i Català, Jordi Turull 

i Negre han estat designats membres de la Comissió 
de Matèries Secretes i Reservades.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Constitució i elecció del secretari

Comissió de Matèries Secretes o Reservades

El dia 29 de gener de 2012, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió de Matèries Secretes o Reservades.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb els articles 40.1 i 
61.1 del Reglament del Parlament, pels diputats se-
güents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Jordi Turull i Negre

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Josep Cosconera Carabassa

Grup Parlamentari Socialista

Celestino Corbacho i Chaves

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Josep Enric Millo i Rocher

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Jaume Bosch i Mestres

Grup Parlamentari de Ciutadans

Matías Alonso Ruiz

Grup Mixt

David Fernàndez i Ramos

La presidència de la Comissió, de conformitat amb 
l’article 61.1 del Reglament, correspon a la presidenta 
del Parlament.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit secretari, 
el diputat Celestino Corbacho i Chaves.

El secretari de la Comissió La presidenta del Parlament
Celestino Corbacho i Chaves Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013
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Composició de la Comissió del Síndic de 
Greuges
Tram. 412-00004/10

Designació de la presidència i adscripció de 
diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya
Reg. 1035 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix el Reglament del Parlament, co-
munica que els diputats Josep Andreu i Domingo, Ro-
ger Torrent i Ramió i Josep Cosconera i Carabassa 
han estat designats membres de la Comissió del Síndic 
de Greuges.

Així mateix, l’Il·lm. Sr. Josep Andreu i Domingo exer-
cirà com a portaveu del Grup Parlamentari a la Co-
missió del Síndic de Greuges; de la mateixa manera 
que es proposa a l’Il·lm. Sr. Roger Torrent i Ramió com 
a president de la Comissió.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1063 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
les següents adscripcions de diputats a les comissions 
parlamentàries:

Comissió

Comissió del Síndic de Greuges

Alta

Maria Dolors Montserrat i Culleré (Portaveu)
Eva García Rodríguez
Alícia Alegret Martí

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 1073 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 40 del Regla-
ment del Parlament, comuniquen que les diputades 
Hortènsia Grau Juan (portaveu) i Lorena Vicioso 
Adrià han estat designades membres de la Comissió 
del Síndic de Greuges.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1102 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comunica 
que les persones proposades pel Grup Parlamenta-
ri Socialista per a ésser membres de la Comissió del 
Síndic de Greuges són els diputats que es relacionen 
a continuació:

– Juli Fernández Iruela
– Marina Geli i Fàbrega
– Núria Segú Ferré

Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió del 
Síndic de Greuges és la diputada Núria Segú Ferré.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1179 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
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que el diputat David Fernàndez i Ramos ha estat de-
signat membre de la Comissió del Síndic de Greuges.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1227 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamenta-
rio de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el 
Reglamento del Parlamento, comunica que la diputa-
da Ma del Carmen de Rivera Pla ha sido designada 
miembro de la Comisión del Síndic de Greuges.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1317 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Mireia Canals i Botines, Violant Cer-
vera i Gòdia, Xavier Crespo i Llobet, Annabel Marcos 
i Vilar, Montserrat Ribera i Puig, Joan Recasens i Gui-
not, Maria Dolors Rovirola i Coromí, Xavier Dilmé i 
Vert han estat designats membres de la Comissió del 
Síndic de Greuges.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Constitució, ratificació del president i elecció 
del vicepresident i de la secretària

Comissió del Síndic de Greuges

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió del Síndic de Greuges.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 

Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Mireia Canals i Botines
Violant Cervera i Gòdia
Xavier Crespo i Llobet
Xavier Dilmé i Vert
Annabel Marcos i Vilar
Joan Recasens i Guinot
Montserrat Ribera i Puig
Maria Dolors Rovirola i Coromí

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Josep Andreu Domingo
Josep Cosconera Carabassa
Roger Torrent i Ramió
Grup Parlamentari Socialista
Juli Fernández Iruela
Marina Geli i Fàbrega
Núria Segú Ferré

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Alícia Alegret Martí
Eva García i Rodríguez
M. Dolors Montserrat i Culleré

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Hortènsia Grau Juan
Lorena Vicioso Adrià

Grup Parlamentari de Ciutadans

Carmen de Rivera i Pla

Grup Mixt

David Fernàndez i Ramos

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, al qual ha correspost la presidència de la 
Comissió, de conformitat amb l’article 41.2 del Re-
glament i l’acord de la Mesa del Parlament del 15 de 
gener de 2013, ha designat president el diputat Roger 
Torrent i Ramió, el qual ha estat ratificat per la Co-
missió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepre-
sident el diputat Juli Fernández Iruela, i secretària, la 
diputada Violant Cervera i Gòdia.

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Violant Cervera i Gòdia Roger Torrent i Ramió

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013
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Composició de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes
Tram. 412-00005/10

Designació de la presidència
Reg. 1321 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 40 del Reglament del Parlament, comu-
nica que el diputat Ferran Falcó Isern ha estat designat 
president a la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1036 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix el Reglament del Parlament, co-
munica que els diputats Alba Vergés i Bosch, Dionís 
Guiteras i Rubio i Gemma Calvet i Barot han estat de-
signats membres de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes.

Així mateix, la I. Sra. Alba Vergés i Bosch exercirà 
com a portaveu del Grup Parlamentari a la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes; de la mateixa manera 
que es proposa a l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
com a vicepresident de la Comissió.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1062 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
les següents adscripcions de diputats a les comissions 
parlamentàries:

Comissió

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Alta

Pedro Chumillas Zurilla (Portaveu)
José Antonio Coto Roquet (Secretari)
María José García Cuevas

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 1074 i 1255 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 40 del Regla-
ment del Parlament, comuniquen que el diputat David 
Companyon Costa ha estat designat membre i porta-
veu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i la diputada 
Marta Ribas Frias membre a la Comissió de la Sindi-
catura de Comptes.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1103 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que les persones proposades pel Grup Parlamentari 
Socialista per a ésser membres de la Comissió de la 
Sindicatura de Comptes són els Diputats que es relaci-
onen a continuació:

– Celestino Corbacho Chaves

– Jordi Terrades Santacreu

– Alícia Romero Llano

Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió de la 
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Sindicatura de Comptes és el diputat Jordi Terrades 
Santacreu.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1192 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que el diputat David Fernàndez i Ramos ha estat 
designat membre de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1228 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el Re-
glamento del Parlamento, comunica que el diputado 
José Manuel Villegas Pérez ha sido designado miem-
bro de la Comisión de la Sindicatura de Cuentas.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1320 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Antoni Balasch i Parisi, David Bon-
vehí i Torras, Antoni Fernàndez i Teixidó, Antoni Font 
i Renom, Ferran Falcó Isern, Meritxell Roigé i Pedro-
la, Joan Maria Sardà i Padrell, Àlex Moga i Vidal ha 

estat designats membres de la Comissió de la Sindica-
tura de Comptes.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Constitució, ratificació del president i elecció 
del vicepresident i del secretari

Comissió de la Sindicatura de Comptes

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió de la Sindicatura de Comptes.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Antoni Balasch i Parisi
Ferran Falcó i Isern
Antoni Fernández Teixidó
Antoni Font Renom
Alex Moga i Vidal
Meritxell Roigé i Pedrola
Joan Maria Sardà i Padrell

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Gemma Calvet i Barot
Dionís Guiteras i Rubió
Alba Vergés i Bosch

Grup Parlamentari Socialista

Celestino Corbacho i Chaves
Alicia Romero Llano
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Pedro Chumillas Garcia
José Antonio Coto Roquet
María José Garcia Cuevas

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

David Companyon i Costa
Marta Ribas Frías

Grup Parlamentari de Ciutadans

José Manuel Villegas Pérez

Grup Mixt

David Fernàndez i Ramos

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, al qual 
ha correspost la presidència de la Comissió, de confor-
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mitat amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la 
Mesa del Parlament del 15 de gener de 2013, ha desig-
nat president el diputat Ferran Falcó i Isern, el qual ha 
estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepre-
sident el diputat Dionís Guiteras i Rubió, i secretari, el 
diputat José Antonio Coto Roquet.

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Ferran Falcó i Isern

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Composició de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
Tram. 412-00006/10

Designació de la presidència
Reg. 1267 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Lluís Recoder i Miralles ha estat desig-
nat president la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1037 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix el Reglament del Parlament, co-
munica que els diputats Sergi Sabrià i Benito, Teresa 
Vallverdú i Albornà i Oriol amorós i March han estat 
designats membres de la Comissió de Control de l’Ac-
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals.

Així mateix, l’Il·lm. Sr. Sergi Sabrià i Benito exerci-
rà com a portaveu del Grup Parlamentari a la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals; de la mateixa manera que es 

proposa a l’I. Sr. Oriol Amorós i March com a vicepre-
sident de la Comissió.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1061 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
les següents adscripcions de diputats a les comissions 
parlamentàries:

Comissió

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Alta

Marisa Xandri Pujol (Portaveu)
Santi Rodríguez i Serra
Pere Calbó i Roca

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 1072 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 40 del Regla-
ment del Parlament, comuniquen que les diputades 
Marta Ribas Frias (portaveu) i Dolors Camats Luis 
han estat designades membres de la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1104 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que les persones proposades pel Grup Parlamentari 
Socialista per a ésser membres de la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals són els diputats que es relacionen a 
continuació:

– Miquel Iceta i Llorens
– Núria Parlón Gil
– Núria Ventura Brusca

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel 
Grup per a ésser el portaveu de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals és la diputada Núria Parlón Gil.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1191 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat David Fernàndez i Ramos ha estat de-
signat membre de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1229 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamenta-
rio de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el 
Reglamento del Parlamento, comunica su designación 
como miembro de la Comisión de Control de la Ac-

tuación de la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 1266 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 40 del Reglament del Parlament, comu-
nica que els diputats Meritxell Borràs i Solé, Albert 
Batalla i Siscart, Marta Llorens i Garcia, Anna Solé i 
Ramos, Lluís Recoder i Miralles, Josep Rull i Andreu, 
Àlex Moga i Vidal, Dolors Rovirola i Coromí ha es-
tat designats membres de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Constitució, ratificació del president i elecció 

del vicepresident i de la secretària

Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Albert Batalla i Siscart
Meritxell Borràs i Solé
Marta Llorens i Garcia
Àlex Moga i Vidal
Lluís Miquel Recoder i Miralles
Maria Dolors Rovirola i Coromí
Josep Rull i Andreu
Anna Solé i Ramos
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Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Oriol Amorós i March
Sergi Sabrià i Benito
Teresa Vallverdú Albornà

Grup Parlamentari Socialista

Miquel Iceta i Llorens
Núria Parlon Gil
Núria Ventura Brusca

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Pere Calbó i Roca
Santi Rodríguez i Serra
Marisa Xandri Pujol

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Dolors Camats i Luis
Marta Ribas Frías

Grup Parlamentari de Ciutadans

Jordi Cañas Pérez

Grup Mixt

David Fernàndez i Ramos

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, al qual 
ha correspost la presidència de la Comissió, de confor-
mitat amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la 
Mesa del Parlament del 15 de gener de 2013, ha desig-
nat president el diputat Lluís Miquel Recoder i Mira-
lles, el qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepre-
sident el diputat Oriol Amorós i March, i secretària, la 
diputada Núria Ventura Brusca.

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Núria Ventura Brusca Lluís Miquel Recoder i Miralles

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones
Tram. 411-00001/10

Designació de la presidència
Reg. 1207 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 40 del Reglament del 
Parlament, comuniquen que la diputada Marta Ribas  
Frias ha estat proposada com a presidenta de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 1004 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parla-
ment, comunica que les diputades Marta Ribas Frias 
(portaveu) i Laura Massana Mas han estat designades 
membres de la Comissió d’Igualtat de les Persones.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1040 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que les diputades Maria Rosa Amorós i Capdevila, 
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Eva Piquer i Vinent i Anna Simó i Castelló han estat 
designades membres de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones.

Així mateix, la I. Sra. Maria Rosa Amorós i Capde-
vila exercirà com a portaveu del Grup Parlamentari a 
la Comissió d’Igualtat de les Persones; de la mateixa 
manera que es proposa a la I. Sra. Eva Piquer i Vinent 
com secretària de Comissió.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1055 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que la diputada Dolors López Aguilar i els diputats 
Sergio Santamaría Santigosa i Rafael López Rueda 
han estat designats membres de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones.

Així mateix informa que la diputada Dolors López 
Aguilar serà la portaveu i el diputat Sergio Santama-
ría Santigosa serà proposat com a vicepresident de la 
comissió.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1096 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que les persones proposades pel Grup Parlamentari 
Socialista per a ésser membres de la Comissió d’Igual-
tat de les Persones són els diputats que es relacionen a 
continuació:

– Montserrat Capdevila Tatché
– Eva Granados Galiano
– Marina Geli i Fàbrega

Així mateix, es comunica que la persona proposa-
da pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió 

d’Igualtat de les Persones és la diputada Montserrat 
Capdevila Tatché.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1196 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb  
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que la diputada Georgina Rieradevall i Tarrés ha 
estat designada membre de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1222 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 40 del Reglamento del Parlamento, comunica 
que la diputada Inés Arrimadas García ha sido desig-
nada miembro de la Comisión de Igualdad de las Per-
sonas.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1280 i 1340 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Ramona Barrufet i Santacana, Joan M.  
Sardà i Padrell, Violant Cervera i Gòdia, Anna Figue-
ras i Ibáñez, Montserrat Ribera i Puig, Pere Regull i 
Riba, Maria Dolors Rovirola i Coromí, Anna Solé i 
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Ramos han estat designats membres de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Constitució, ratificació de la presidenta i elecció 
del vicepresident i de la secretària

Comissió d’Igualtat de les Persones

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió d’Igualtat de les Persones.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Ramona Barrufet i Santacana
Violant Cervera i Gòdia
Anna Figueras i Ibàñez
Pere Regull i Riba
Montserrat Ribera i Puig
Maria Dolors Rovirola i Coromí
Joan Maria Sardà i Padrell
Anna Solé i Ramos

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Rosa Amorós i Capdevila
Eva Piquer i Vinent
Anna Simó i Castelló

Grup Parlamentari Socialista

Montserrat Capdevila Tatché
Marina Geli i Fàbrega
Eva Granados Galiano

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Dolors López Aguilar
Rafael López i Rueda
Sergio Santamaria Santigosa

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Laura Massana Mas
Marta Ribas Frías

Grup Parlamentari de Ciutadans

Inés Arrimadas Garcia

Grup Mixt

Georgina Rieradevall i Tarrés

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, al qual ha correspost la 
presidència de la Comissió, de conformitat amb l’arti-
cle 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 15 de gener de 2013, ha designat presidenta la 
diputada Marta Ribas Frías, la qual ha estat ratificada 
per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepre-
sident el diputat Sergio Santamaria Santigosa, i secre-
tària, la diputada Eva Piquer i Vinent.

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Eva Piquer i Vinent Marta Ribas Frías

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/10

Designació de la presidència
Reg. 1108 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 41 
del Reglament del Parlament, proposa al diputat Da-
niel Fernández i González per ocupar la presidència de 
la mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 1005 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix el Reglament del Parlament, co-
munica que les diputades Lorena Vicioso Adrià (por-
taveu) i Sara Vilà Galan han estat designades membres 
de la Comissió de Polítiques de Joventut.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1371&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1263&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1180&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=998&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1156&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1372&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1341&p_legislatura=9
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1157&p_legislatura=9
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1039 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Marta Vilalta i Torres, Pere Arago-
nès i Garcia i Eva Piquer i Vinent han estat designats 
membres de la Comissió de Polítiques de Joventut.

Així mateix, la I. Sra. Marta Vilalta i Torres exercirà 
com a portaveu del Grup Parlamentari a la Comissió 
de Polítiques de Joventut.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1054 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats José Antonio Coto Roquet, Fernando 
Sánchez Costa i Jordi Roca Mas han estat designats 
membres de la Comissió de Polítiques de Joventut.

Així mateix informa que el diputat José Antonio Coto 
Roquet serà el portaveu i el diputat Jordi Roca Mas se-
rà proposat com a vicepresident de la comissió.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1097 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que les persones proposades pel Grup Parlamentari 
Socialista per a ésser membres de la Comissió de Po-
lítiques de Joventut són els diputats que es relacionen 
a continuació:

– Daniel Fernández González
– Ferran Pedret i Santos
– Alícia Romero Llano

Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió de 
Polítiques de Joventut és el diputat Ferran Pedret i 
Santos.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1197 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb  
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que la diputada Georgina Rieradevall i Tarrés ha 
estat designada membre de la Comissió de Polítiques 
de Joventut.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1223 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo  
40 del Reglamento del Parlamento, comunica que la 
diputada Inés Arrimadas García ha sido designada 
miembro de la Comisión de Políticas de Juventud.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1283 1338 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
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l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Albert Batalla i Siscart, Violant Cer-
vera i Gòdia, Ramona Barrufet i Santacana, Begonya 
Montalban i Vilas, Àlex Moga i Vidal, Xavier Dilmé 
i Vert, Anna Solé i Ramos, Pere Vila i Fulcarà han es-
tat designats membres de la Comissió de Polítiques de 
Joventut.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Constitució, ratificació del president i elecció 
del vicepresident i de la secretària

Comissió de Polítiques de Joventut

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió de Polítiques de Joventut.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Ramona Barrufet i Santacana
Albert Batalla i Siscart
Violant Cervera i Gòdia
Xavier Dilmé i Vert
Àlex Moga i Vidal
Begonya Montalban i Vilas
Anna Solé i Ramos
Pere Vila i Fulcarà

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Pere Aragonès i Garcia
Eva Piquer i Vinent
Marta Vilalta i Torres

Grup Parlamentari Socialista

Daniel Fernández González
Ferran Pedret i Santos
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

José Antonio Coto Roquet
Jordi Roca Mas
Fernando Sánchez Costa

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Lorena Vicioso Adria
Sara Vilà Galan

Grup Parlamentari de Ciutadans

Inés Arrimadas García

Grup Mixt

Georgina Rieradevall i Tarrés

El Grup Parlamentari Socialista, al qual ha correspost 
la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’ar-
ticle 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, ha designat president 
el diputat Daniel Fernández González, el qual ha estat 
ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepre-
sident el diputat Jordi Roca Mas, i secretària, la dipu-
tada Violant Cervera i Gòdia.

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Violant Cervera i Gòdia Daniel Fernández González

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10

Designació de la presidència i adscripció de 
diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya
Reg. 1038 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que els diputats Gemma Calvet i Barot, Jordi Solé i 
Ferrando i Pere Aragonès i Garcia han estat designats 
membre de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació.

Així mateix, la I. Sra. Gemma Calvet i Barot exercirà 
com a portaveu del Grup Parlamentari de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació; de la 
mateixa manera que es proposa a l’Il·lm. Sr. Jordi Solé 
i Ferrando com a president de la Comissió.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1056 i 1260 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que els diputats Juan Bautista Milián Querol, Jordi 
Roca Mas i Fernando Sánchez Costa han estat desig-
nats membres de la Comissió d’Acció Exterior i de Co-
operació.

Així mateix informa que el diputat Juan Bautista Mi-
lián Querol serà el portaveu.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1098 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 40 i 51 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que les persones proposades pel Grup Parlamentari 
Socialista per a ésser membres de la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació són els diputats 
que es relacionen a continuació:

– Miquel Iceta i Llorens
– Núria Segú Ferré
– Núria Parlón Gil

Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació és el diputat 
Miquel Iceta i Llorens.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 1195 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb  

el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Joaquim Arrufat i Ibàñez ha estat desig-
nat membre de la Comissió d’Acció Exterior i de Coo-
peració i Solidaritat.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 1210 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 40 del Reglament 
del Parlament, comuniquen que les diputades Dolors 
Camats Luis (portaveu) i Sara Vilà Galan han estat 
designades membres de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació.

Així mateix, la diputada Sara Vilà Galan ha estat pro-
posada com a secretària de la comissió.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1224 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix el Reglament 
del Parlament, comunica que el diputat José María 
Espejo-Saavedra Conesa ha estat designat membre de 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1294 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Mireia Canals i Botines, Josep Lluís 
Cleries i Gonzàlez, Anna Figueras i Ibáñez, Begonya 
Montalban i Vilas, Lluís Recoder i Miralles, Carles 
Puigdemont i Casamajó, Ma Mercè Jou i Torras, Anna 
Solé i Ramos han estat designats membres de la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Constitució, ratificació del president i elecció de 
la vicepresidenta i de la secretària

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Mireia Canals i Botines
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Anna Figueras i Ibàñez
M. Mercè Jou i Torras
Begonya Montalban i Vilas
Carles Puigdemont i Casamajó
Lluís Miquel Recoder i Miralles
Anna Solé i Ramos

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Pere Aragonès i Garcia
Gemma Calvet i Barot
Jordi Solé i Ferrando

Grup Parlamentari Socialista

Miquel Iceta i Llorens
Núria Parlon Gil
Núria Segú i Ferré

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Juan Milián Querol
Jordi Roca Mas
Fernando Sánchez Costa

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Dolors Camats i Luis
Sara Vilà Galan

Grup Parlamentari de Ciutadans

José Maria Espejo-Saavedra Conesa

Grup Mixt

Quim Arrufat Ibáñez

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, al qual ha correspost la presidència de la 
Comissió, de conformitat amb l’article 41.2 del Re-
glament i l’acord de la Mesa del Parlament del 15 de 
gener de 2013, ha designat president el diputat Jordi 
Solé i Ferrando, el qual ha estat ratificat per la Co-
missió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepre-
sidenta la diputada M. Mercè Jou i Torras, i secretària, 
la diputada Sara Vilà Galan.

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Sara Vilà Galan Jordi Solé i Ferrando

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00004/10

Designació de la presidència i adscripció de 
diputats del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya
Reg. 1261 i 1059 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que els diputats Fernando Sánchez Costa, Rafael 
López Rueda i la diputada Dolors López Aguilar han 
estat designats membres de la Comissió de la Infància.

Així mateix informa que el diputat Fernando Sánchez 
Costa serà el portaveu i la diputada Dolors López Agui-
lar serà proposada com a presidenta de la comissió.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 1007, 1071 i 1257 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 29.01.2013

Reg. 1007, 1071 i 1257

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 40 del Reglament del 
Parlament, comuniquen que la diputada Laura Mas-
sana Mas ha estat designada membre i portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i el diputat David Com-
panyon Costa membre a la Comissió de la Infància.

Així mateix la diputada Laura Massana Mas ha estat 
proposada com a vicepresidenta de la Comissió.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1041 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix el Reglament del Parlament, co-
munica que els diputats Teresa Vallverdú i Albornà, 
Eva Piquer i Vinent i Pere Bosch i Cuenca han estat 
designats membres de la Comissió de la Infància.

Així mateix, la I. Sra. Teresa Vallverdú i Albornà 
exercirà com a portaveu del Grup Parlamentari a la 
Comissió de la Infància.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 1107 i 1347 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
40 i 51 del Reglament del Parlament, comunica que 

les persones proposades pel Grup Parlamentari Socia-
lista per a ésser membres de la Comissió de la Infàn-
cia són els diputats que es relacionen a continuació:

– Núria Ventura Brusca
– Eva Granados Galiano
– Núria Segú Ferré

Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió de la 
Infància és la diputada Núria Ventura Brusca.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1225 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 40 del Reglamento del Parlamento, comunica 
que el diputado José María Espejo-Saavedra Conesa 
ha sido designado miembro de la Comisión de la In-
fancia.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1302 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Elena Ribera i Garijo, Violant Cer-
vera i Gòdia, Xavier Crespo i Llobet, Anna Figueras 
Ibàñez, Victòria Forns i Fernàndez, Begonya Montal-
ban i Vilas, Glòria Renom i Vallbona, Anna Solé i Ra-
mos, han estat designats membres de la Comissió de 
la Infància.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Adscripció de diputats del Grup Mixt

Reg. 1334 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.01.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableix l’article 40 del Reglament del Parlament, 
comunica que la diputada Georgina Rieradevall i Tar-
rés ha estat designada membre de la Comissió de la 
Infància.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Constitució, ratificació de la presidenta i elecció 

de la vicepresidenta i de la secretària

Comissió de la Infància

El dia 29 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió de la Infància.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 de gener de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Violant Cervera i Gòdia
Xavier Crespo i Llobet
Anna Figueras i Ibàñez
M. Victòria Forns i Fernández
Begonya Montalban i Vilas
M. Glòria Renom i Vallbona
Elena Ribera i Garijo
Anna Solé i Ramos

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Pere Bosch Cuenca
Eva Piquer i Vinent
Teresa Vallverdú Albornà

Grup Parlamentari Socialista

Eva Granados Galiano
Núria Segú Ferré
Núria Ventura Brusca

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Dolors López Aguilar
Rafael López i Rueda
Fernando Sánchez Costa

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

David Companyon i Costa
Laura Massana Mas

Grup Parlamentari de Ciutadans

José María Espejo-Saavedra Conesa

Grup Mixt

Georgina Rieradevall i Tarrés

El Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de 
conformitat amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord 
de la Mesa del Parlament del 15 de gener de 2013, ha 
designat presidenta la diputada Dolors López Aguilar, 
la qual ha estat ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, ha elegit vicepre-
sidenta la diputada Laura Massana Mas, i secretària, 
la diputada Anna Solé i Ramos.

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Anna Solé i Ramos Dolors López Aguilar

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 

COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el procés de privatització de diversos cen-
tres d’atenció primària
Tram. 354-00001/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre els acords amb l’empresa Veremonte per 
a la construcció dels parcs temàtics Barce-
lona World
Tram. 354-00002/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el con-
seller de Territori i Sostenibilitat sobre els 
acords amb l’empresa Veremonte per a la 
construcció dels parcs temàtics Barcelona 
World
Tram. 354-00003/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els 
acords amb l’empresa Veremonte per a la 
construcció dels parcs temàtics Barcelona 
World
Tram. 354-00004/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el possible emplaçament dels parcs te-
màtics Barcelona World en una zona inclosa 
en el mapa de risc químic
Tram. 354-00005/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre el pro-
cés de privatització d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 354-00006/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre el procés de privatització d’Aigües Ter 
Llobregat
Tram. 354-00007/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre el pro-
cés de privatització d’Aigües Ter Llobregat i 
sobre les al·legacions de l’Agència Catalana 
de l’Aigua amb relació al sistema de gestió 
del servei públic del cicle de l’aigua de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 354-00008/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre el pro-
cés d’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter 
Llobregat
Tram. 354-00009/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresi-
denta del Govern i consellera de Governació 
i Relacions Institucionals sobre els objectius 
del seu departament
Tram. 354-00010/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre els objectius del seu 
departament
Tram. 354-00011/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre els objectius del seu departament
Tram. 354-00012/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre els objec-
tius del seu departament
Tram. 354-00013/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
els objectius del seu departament
Tram. 354-00014/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre els objectius del seu departament
Tram. 354-00015/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre els ob-
jectius del seu departament
Tram. 354-00016/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre els objectius del seu departa-
ment
Tram. 354-00017/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre els objectius del seu de-
partament
Tram. 354-00018/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre els objectius del seu departament
Tram. 354-00019/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre els objectius 
del seu departament
Tram. 354-00020/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia amb el conseller de Justícia 
sobre els objectius del seu departament
Tram. 354-00021/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre el nom-
bre d’accidents mortals que es produeixen a 
la carretera C-55 al pas per la comarca del 
Bages
Tram. 354-00022/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre l’acord previ a la vista 
del judici del cas Pallerols
Tram. 354-00023/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia amb el conseller de Justícia 
sobre l’acord previ a la vista del judici del 
cas Pallerols
Tram. 354-00024/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’estat de les finances de la Generalitat 
després de la suspensió de l’aplicació de di-
versos impostos i taxes per part del Tribunal 
Constitucional
Tram. 354-00025/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
els projectes i el fraccionament de l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 354-00026/10

Sol·licitud, tramitació i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 1020).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit, acord de tramitació com a sessió 
informativa i tramesa a la Comissió: Mesa del Parla-
ment, 29.01.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’Àngels Gui-
teras, presidenta de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la situació deriva-
da de l’impagament a les entitats del tercer 
sector social
Tram. 356-00001/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre la situació d’impagament dels 
ajuts a les entitats del tercer sector social i 
les conseqüències que se’n deriven
Tram. 356-00002/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Empresarial de 
l’Economia Social de Catalunya davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre la situació d’impaga-
ment dels ajuts a les entitats del tercer sec-
tor social i les conseqüències que se’n de-
riven
Tram. 356-00003/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Re-
cursos Assistencials davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè infor-
mi sobre la situació d’impagament dels ajuts 
a les entitats del tercer sector social i les 
conseqüències que se’n deriven
Tram. 356-00004/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Petites i Mitjanes Re-
sidències davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè informi sobre la 
situació d’impagament dels ajuts a les enti-
tats del tercer sector social i les conseqüèn-
cies que se’n deriven
Tram. 356-00005/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Direc-
tors de Centres i Serveis d’Atenció a la De-
pendència Gerontològica davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè in-
formi sobre la situació d’impagament dels 
ajuts a les entitats del tercer sector social i 
les conseqüències que se’n deriven
Tram. 356-00006/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Trias, 
president de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona, davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, perquè expliqui els acords sobre el 
sistema de gestió del servei públic del cicle 
de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona
Tram. 356-00007/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat sobre el 
procés de privatització d’Aigües Ter Llobre-
gat i sobre les al·legacions de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua amb relació al sistema de 
gestió del servei públic del cicle de l’aigua 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 356-00008/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Lluís Reco-
der, exconseller de Territori i Sostenibilitat, 
davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat, sobre el procés de privatització d’Ai-
gües Ter Llobregat i sobre les al·legacions de 
l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació al 
sistema de gestió del servei públic del cicle 
de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona
Tram. 356-00009/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Reco-
der, exconseller de Territori i Sostenibilitat, 
davant la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, sobre el procés d’adjudicació de la ges-
tió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 356-00010/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.01.2013.

Sol·licitud de compareixença del director 
territorial de Renfe Operadora a Catalunya 
davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat perquè expliqui el contracte programa 
entre Renfe i la Generalitat
Tram. 356-00011/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.01.2013.

Sol·licitud de compareixença de la delegada 
del Govern de l’Estat a Catalunya davant la 
comissió que correspongui perquè informi 
sobre les seves competències
Tram. 356-00013/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 975).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del 
Parlament, 29.01.2013.

Sol·licitud de compareixença de la presiden-
ta de l’Institut Català de les Dones davant la 
comissió que correspongui perquè informi 
sobre el Pla estratègic de polítiques de do-
nes 2012-2015
Tram. 356-00014/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 1019).
Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del 
Parlament, 29.01.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb el conseller de la Presi-
dència per a informar sobre els objectius i 
les actuacions del departament
Tram. 355-00001/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.
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Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals per a informar 
sobre els objectius i les actuacions del de-
partament
Tram. 355-00002/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement per a informar 
sobre els objectius i les actuacions del de-
partament
Tram. 355-00003/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura 
i Llengua amb el conseller de Cultura per a 
informar sobre els objectius i les actuacions 
del departament
Tram. 355-00004/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb la consellera 
de Benestar Social i Família per a informar 
sobre els objectius i les actuacions del de-
partament
Tram. 355-00005/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre els objectius 
i les actuacions del departament
Tram. 355-00006/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sessió informativa de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat sobre el procés de privatitza-
ció d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00007/10 i 355-00015/10

Acord sobre la tramitació
Reg. 860

S’acorda que les sessions informatives se substanciïn 
en la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, 22.01.2013.

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern de 
la Generalitat, en nom del Govern i a l’empara del que 
disposa l’article 3.2.4 del Decret 200/2010, de 27 de 
desembre, de creació, denominació i determinació de 
l’àmbit de competència dels departaments de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya,

Sol·licito:

Que les compareixences dels consellers de Territori i 
Sostenibilitat i d’Economia i Coneixement sobre l’ad-
judicació de la gestió del servei que presta Aigües Ter 
Llobregat (355-00007/10 i 355-00015/10, respectiva-
ment) tinguin lloc en una mateixa sessió informativa 
conjunta davant la comissió que la Mesa acordi.

Barcelona, 14 de gener de 2013

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, 22.01.2013.
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Sessió informativa de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat sobre els objectius i les actu-
acions del departament
Tram. 355-00008/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural amb el conseller d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural sobre els objectius i les actuacions 
del departament
Tram. 355-00009/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre els objectius 
i les actuacions del departament
Tram. 355-00010/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre els objectius i les ac-
tuacions del departament
Tram. 355-00011/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre els objec-
tius i les actuacions del departament
Tram. 355-00012/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2013.

Compareixença del conseller d’Interior da-
vant la Comissió de Matèries Secretes o Re-
servades en compliment de l’article 5.2 de la 
Llei 28/2001
Tram. 355-00013/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes 
o Reservades.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2013.

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia amb el conseller de Justícia sobre els 
objectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00014/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2013.

Sessió informativa de la Comissió de Políti-
ques de Joventut amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre els objectius i les 
actuacions del departament en l’àmbit de 
les polítiques de joventut
Tram. 355-00016/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del De-
partament de Benestar Social i Família (reg. 1066).
Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joven-
tut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del 
Parlament, 29.01.2013.
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Sessió informativa de la Comissió d’Igual-
tat de les Persones amb la consellera de de 
Benestar Social i Família sobre els objectius 
i les actuacions del departament en l’àmbit 
de les polítiques d’igualtat
Tram. 355-00017/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del De-
partament de Benestar Social i Família (reg. 1067).
Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del 
Parlament, 29.01.2013.

Sessió informativa de la Comissió de la In-
fància amb la consellera de de Benestar 
Social i Família sobre els objectius i les ac-
tuacions del departament en l’àmbit de les 
polítiques adreçades a la infància
Tram. 355-00018/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del De-
partament de Benestar Social i Família (reg. 1068).
Comissió competent: Comissió de la Infància.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del 
Parlament, 29.01.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’En-
senyament i Universitats amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre els objec-
tius i les actuacions del departament
Tram. 355-00019/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Economia i Coneixement (reg. 1106).
Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del 
Parlament, 29.01.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el 
conseller de la Presidència sobre els objec-
tius i les actuacions del departament
Tram. 355-00020/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de la Presidència (reg. 1165).
Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del 
Parlament, 29.01.2013.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Escrit de renúncia de la condició de dipu-
tada

Presentació
Reg. 1243

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, diputada del grup parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que es-
tableix l’article 17a, del reglament del Parlament de  
Catalunya, presenta voluntàriament la seva renúncia 
a la condició de diputada per les noves responsabili-
tats que ocupa al capdavant del departament de Ben-
estar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, 
expressant l’honor que suposa haver estat membre 
d’aquesta cambra.

Barcelona, 24 de gener de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Diputada del grup parlamentari de CiU
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
setembre del 2012
Tram. 337-00002/10

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 1323 / Coneixement i tramesa a la Comissió de 

Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 29.01.2013

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes 
de setembre de 2012 perquè en tingueu coneixement i 
als efectes oportuns.

Atentament,

Barcelona, 23 de gener de 2013

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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