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Proposta de resolució sobre els centres d’acollida 
turística
Tram. 250-00406/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la bonificació per re-
currència del cost del peatge als usuaris habituals de l’auto-
pista Pau Casals residents al Baix Penedès
Tram. 250-00407/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
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Vents, de Canovelles
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infants i adolescents dels centres oberts
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l’aprenentatge de primers auxilis al currículum escolar
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Proposta de resolució sobre la generalització del 
programa de consultoria i suport a la xarxa de salut mental 
comunitària a l’atenció primària
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la neteja del Parc Na-
tural dels Ports
Tram. 250-00424/10
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Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aco-
miadament de treballadors de l’Agència Catalana de Notí-
cies
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Tramesa a la Comissió p. 44
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Proposta de resolució sobre el sector del suro
Tram. 250-00426/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre els mòduls de partici-
pació i convivència
Tram. 250-00427/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre les taxes municipals 
aplicables a la venda ambulant
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Tramesa a la Comissió p. 44
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’ocupació per a la reinserció laboral dels beneficiaris de la 
renda mínima d’inserció
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Tramesa a la Comissió p. 44
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Proposta de resolució sobre el Memorial Demo-
cràtic
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Proposta de resolució sobre el trasllat dels interns 
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Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per als desocupats de més de cinquanta anys
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Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45
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Proposta de resolució sobre la revisió dels proto-
cols per a la gestió de les comunicacions dels interns dels 
centres penitenciaris
Tram. 250-00436/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la finalització i la posa-
da en funcionament dels equipaments de la unitat d’actua-
ció 3 (UA3) del barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00437/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el CAP Jaume I, de 
Montcada i Reixac
Tram. 250-00438/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències 
nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00439/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
declaració com a zona sensible de la conca i el delta del 
Besòs
Tram. 250-00440/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució de rebuig de la Llei d’ús, pro-
tecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques 
pròpies d’Aragó
Tram. 250-00441/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la cessió d’ús o pro-
pietat de la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Vicenç dels 
Horts
Tram. 250-00442/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la planificació sanitària 
del Baix Llobregat per al període 2013-2020 i sobre l’Hospi-
tal de Viladecans
Tram. 250-00443/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la cessió d’ús d’uns 
locals de la Tresoreria de la Seguretat Social i la posada en 
marxa d’un programa sanitari i social al CAP Guineueta
Tram. 250-00444/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un contracte 
programa amb els agents econòmics i socials sobre la inci-
dència dels ajustaments i la reversió dels sacrificis econò-
mics dels treballadors i els empresaris
Tram. 250-00445/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’àmbit de planificació 
territorial del Penedès
Tram. 250-00446/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la transformació de 
l’Institut Català de Finances en una banca pública i la inte-
gració de Catalunya Caixa en la banca pública
Tram. 250-00447/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la prohibició del pas 
de camions i vehicles de gran tonatge per la carretera N-II i 
sobre la compactació del seu traçat
Tram. 250-00448/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la devolució de l’aporta-
ció econòmica de l’Ajuntament de Barcelona a la Generalitat 
destinada a Spanair
Tram. 250-00449/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el projecte de regadiu 
del canal Xerta-Sénia
Tram. 250-00450/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’aturada de la tramita-
ció del projecte d’un centre de telecomunicacions al cim de 
Sant Mateu, a Premià de Dalt
Tram. 250-00451/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la creació del sistema 
de patent única europea
Tram. 250-00452/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la constitució del con-
sorci cadastral amb l’Administració de l’Estat i els municipis
Tram. 250-00453/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
del centre d’atenció primària UA3 al barri del Guinardó, de 
Barcelona
Tram. 250-00454/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’emplaçament d’una 
parada d’ambulàncies medicalitzades al CAP Guineueta, de 
Barcelona
Tram. 250-00455/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de construcció d’una residència i centre de dia a l’illa d’equi-
paments UA3 del barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00456/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la retransmissió ínte-
gra dels plens del Parlament pel canal 3/24 de Televisió de 
Catalunya
Tram. 250-00457/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49
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Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció i la posada en marxa del centre d’atenció primària UA3 al 
barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00458/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució de reconeixement de la tas-
ca dels agents dels Mossos d’Esquadra i de protecció de llur 
honorabilitat
Tram. 250-00459/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’habilitació d’un espai 
al web de la Generalitat per a informar sobre el Consell As-
sessor de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 250-00460/10
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la modificació de l’ar-
ticle 2 del Decret 256/2011, de creació del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars, relatiu a les funcions del 
Consell
Tram. 250-00461/10
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una nova 
Cartera de serveis socials i sobre l’avaluació de la segona 
Cartera de serveis socials
Tram. 250-00462/10
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la fre-
qüència del pas de trens a Viladecans
Tram. 250-00465/10
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’obertura de les línies 
de P3 i la continuïtat de les escoles Vilamagore de Sant Pere 
de Vilamajor, Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt, Can Montllor de 
Terrassa, El Castell de Tona i Gil Cristià i Arbós de la Selva 
del Camp
Tram. 250-00466/10
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut de secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-00467/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la connexió del col-
lector de Pi a l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Bellver de Cerdanya
Tram. 250-00468/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la provisió de plantilles 
del Departament d’Ensenyament per al curs 2013-2014
Tram. 250-00469/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre l’accés al portal de 
gestió laboral Atri dels treballadors interins cessats inclosos 
en borses de treball de la Generalitat
Tram. 250-00470/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre el manteniment i la 
instal·lació de mòduls prefabricats a l’Escola Quatre Vents, 
de Canovelles
Tram. 250-00471/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la inclusió en la Carte-
ra de serveis socials de mesures d’atenció social i educati-
va amb relació a les situacions de risc regulades per la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència
Tram. 250-00472/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre el desplegament re-
glamentari de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència
Tram. 250-00473/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la modificació del ma-
pa de zones del sistema tarifari integrat
Tram. 250-00474/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució de rebuig de l’homenatge fet 
a la Hermandad Nacional de Veteranos de la División Azul 
l’11 de maig de 2013 i sobre el cessament de la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya
Tram. 250-00475/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de sanejament i abastament del Centre Penitenciari Mas 
d’Enric, al Catllar
Tram. 250-00476/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la compatibilitat en els 
càrrecs del president de l’Hospital Clínic de Barcelona i de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 250-00477/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
escolar per als alumnes de l’Escola Herois del Bruc i de l’Ins-
titut Guinovarda, de Piera
Tram. 250-00478/10
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la gestió de la finca 
Bombita, de Deltebre
Tram. 250-00479/10
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Polinyà
Tram. 250-00480/10
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la instal·lació provisio-
nal d’un nou mòdul prefabricat a l’Escola Polinyà
Tram. 250-00481/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla 
d’inversions per als centres educatius de Salt per al període 
2013-2020
Tram. 250-00482/10
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la declaració d’impac-
te ambiental de l’estudi informatiu del projecte de rodalia de 
la línia 3 i sobre l’estació de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00483/10
Presentació p. 66

Proposta de resolució de condemna de l’homenat-
ge fet a la Hermandad Nacional de Veteranos de la División 
Azul l’11 de maig de 2013 i sobre el cessament de la delega-
da del Govern de l’Estat a Catalunya
Tram. 250-00484/10
Presentació p. 67
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Proposta de resolució sobre el procés de reformu-
lació de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00485/10
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre un nou model d’aten-
ció pediàtrica integral al Prat de Llobregat
Tram. 250-00486/10
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre la instal·lació de panta-
lles acústiques a la carretera C-32 al pas per Premià de Dalt
Tram. 250-00487/10
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre l’eliminació física del 
peatge d’Alella i la reconsideració de l’eliminació del règim 
de bonificacions per a la mobilitat obligada
Tram. 250-00488/10
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00489/10
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre la modificació del de-
cret de creació del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars
Tram. 250-00490/10
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’un 
ajut per al foment de la concentració, la intercooperació i la 
modernització de les cooperatives i altres entitats agràries
Tram. 250-00491/10
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
en l’àmbit agrari
Tram. 250-00492/10
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
específics per a la fruita seca i la garrofa corresponents a la 
convocatòria del 2012 i la previsió per al 2013
Tram. 250-00493/10
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola d’Almenar
Tram. 250-00494/10
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre la revisió del protocol 
d’actuació sobre la lipoatròfia semicircular
Tram. 250-00495/10
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre la dotació pressupos-
tària per a iniciar la construcció de la ciutat de la justícia de 
Tarragona el 2013
Tram. 250-00496/10
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’oferta 
de transport públic per carretera entre la Costa Daurada i les 
Terres de l’Ebre amb els aeroports catalans
Tram. 250-00497/10
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre la carretera TV-3141 
entre Reus i Cambrils
Tram. 250-00498/10
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre la creació de centres 
logístics i de distribució de mercaderies a les comarques 

de Tarragona i la construcció del centre logístic del Baix Pe-
nedès
Tram. 250-00499/10
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de construcció del complex esportiu Sant Jordi, de Tarragona
Tram. 250-00500/10
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre la licitació i l’adjudica-
ció del projecte de conversió en autovia de la carretera C-12 
entre Tortosa i Roquetes
Tram. 250-00501/10
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre la promoció de la mar-
ca turística Costa Daurada
Tram. 250-00502/10
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment del servei de trens de rodalia del Camp de Tarragona
Tram. 250-00503/10
Presentació p. 80

Proposta de resolució sobre la vigilància i la segu-
retat a l’exterior de l’estació del tren d’alta velocitat del Camp 
de Tarragona
Tram. 250-00504/10
Presentació p. 80

Proposta de resolució sobre el pagament a l’Ajun-
tament de Tarragona de les quotes pendents dels plans in-
tegrals de barri i sobre la reconsideració de la decisió de no 
convocar aquests plans el 2013
Tram. 250-00505/10
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre l’ingrés de joves de la 
província de Tarragona en centres de menors allunyats del 
domicili familiar
Tram. 250-00506/10
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre la inclusió de la deno-
minació Costa Daurada en el projecte d’oci Barcelona World
Tram. 250-00507/10
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni signat amb l’Ajuntament de Tarragona amb relació a 
l’Escola Oficial d’Idio mes
Tram. 250-00508/10
Presentació p. 83

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar
Tram. 250-00509/10
Presentació p. 83

Proposta de resolució sobre el subministrament 
d’aigua a Torroja del Priorat, Porrera, Gratallops i Poboleda
Tram. 250-00510/10
Presentació p. 84

Proposta de resolució sobre el parc mòbil del Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00511/10
Presentació p. 85

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de salut ordinaris i d’atenció continuada i urgent a 
Lloret de Mar
Tram. 250-00513/10
Presentació p. 85
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Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció continuada del Centre de Salut de Tossa de Mar
Tram. 250-00514/10
Presentació p. 86

Proposta de resolució de suport del procés de pau 
entre el Govern de la República de Colòmbia i les Forces 
Armades Revolucionàries de Colòmbia - Exèrcit del Poble i 
sobre la defensa del règim democràtic i dels drets humans
Tram. 250-00515/10
Presentació p. 87

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

Procediment relatiu al Compte general de la Gene-
ralitat corresponent al 2010
Tram. 257-00001/10
Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 88

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da·
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 88
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 88

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 270-00005/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 88

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, 
subcomissions i grups de treball

Proposta de resolució per la qual es crea una sub-
comissió d’energia dins la Comissió d’Empresa i Ocupació
Tram. 251-00001/10
Rectificació del text presentat (BOPC 68, p. 89) p. 89

Proposta de resolució sobre la creació d’una sub-
comissió de coordinació dels treballs del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars amb l’activitat parlamentària
Tram. 251-00002/10
Presentació p. 89

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a millorar la situació de la justícia i els 
centres penitenciaris
Tram. 302-00044/10
Rectificació del text presentat (BOPC 92, p. 12) p. 90

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política cultural
Tram. 300-00049/10
Presentació p. 90

Interpel·lació al Govern sobre la modificació de l’im-
post de successions i donacions i la política fiscal i pressu-
postària
Tram. 300-00050/10
Presentació p. 90

Interpel·lació al Govern sobre la política industrial i 
el model productiu
Tram. 300-00051/10
Presentació p. 91

Interpel·lació al Govern sobre les perspectives del 
sector turístic
Tram. 300-00052/10
Presentació p. 91

Interpel·lació al Govern sobre l’aconfessionalitat 
dels actes i els serveis públics
Tram. 300-00053/10
Presentació p. 91

Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de 
l’aprovació de la disposició addicional segona de la Llei de 
l’Estat de mesures de flexibilització i foment del mercat de 
lloguer d’habitatges
Tram. 300-00054/10
Presentació p. 91

Interpel·lació al Govern sobre el model dels col·legis 
professionals
Tram. 300-00055/10
Presentació p. 92

Interpel·lació al Govern sobre els resultats de les 
balances fiscals
Tram. 300-00056/10
Presentació p. 92

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de pro-
tecció a les famílies
Tram. 300-00057/10
Presentació p. 92

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre les urbanitza-
cions amb dèficits urbanístics
Tram. 360-00004/10
Presentació p. 92
Tramesa a la Comissió p. 92

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. 93

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/10
Designació de membres p. 93

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 13/X, sobre la 
creació d’ocupació i la lluita contra l’atur
Tram. 390-00013/10
Designació de la Comissió competent p. 94

Control del compliment de la Moció 14/X, sobre la 
situació del món local i la seva capacitat de prestació de 
serveis
Tram. 390-00014/10
Designació de la Comissió competent p. 94



3 de juny de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 93

SUMARI 9

Control del compliment de la Moció 15/X, sobre les 
participacions preferents
Tram. 390-00015/10
Designació de la Comissió competent p. 94

Control del compliment de la Moció 16/X, sobre les 
polítiques d’habitatge
Tram. 390-00016/10
Designació de la Comissió competent p. 94

Control del compliment de la Moció 17/X, sobre la 
reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 390-00017/10
Designació de la Comissió competent p. 94

Control del compliment de la Moció 18/X, sobre la 
situació i les perspectives del sector primari
Tram. 390-00018/10
Designació de la Comissió competent p. 94

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’expulsió de Noured-
dine Ziani, membre de la Fundació Nous Catalans i presi-
dent de la Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya, 
acusat d’espionatge
Tram. 354-00074/10
Sol·licitud i tramitació p. 94

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença del president de l’Au-
toritat Catalana de la Competència amb relació a la Propo-
sició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de 
promoció
Tram. 352-00146/10
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de Roberto Guirado 
Martínez, delegat a Catalunya de l’Associació Nacional de 
Grans Empreses Distribuïdores i membre del Consell Ciutat 
i Comerç de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00147/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de Carme Bigatà Vis-
casillas, directora de relacions institucionals de Value Retail 
Espanya, amb relació a la Proposició de llei d’horaris comer-
cials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00148/10
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de Josep Morell i Miró, 
president de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 352-00149/10
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença del director general de 
Comerç amb relació a la Proposició de llei d’horaris comer-
cials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00150/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de Sara Moreno Co-
lom, professora de sociologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i experta en usos del temps, amb relació a la 
Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció
Tram. 352-00151/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’alcaldia d’Altafulla (Tarragonès) amb relació a la Propo-
sició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de 
promoció
Tram. 352-00152/10
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’alcaldia de Castelldefels (Baix Llobregat) amb relació a 
la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades ac-
tivitats de promoció
Tram. 352-00153/10
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’alcaldia de la Roca del Vallès (Vallès Oriental) amb rela-
ció a la Proposició de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció
Tram. 352-00154/10
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió de Polítiques per a la Igualtat de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00155/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió de Comerç i Turisme de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ho-
raris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00156/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Dona i Igualtat de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00157/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió de Comerç i Turisme de l’Associació Cata-
lana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició 
de llei d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció
Tram. 352-00158/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Regidoria de Comerç, Consum i Mercats de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 352-00159/10
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 352-00160/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’àrea de comerç de la Diputació de Barcelona amb rela-
ció a la Proposició de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció
Tram. 352-00161/10
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Fernando José Hu-
ertas Colomina, director de la Business School de la Fun-
dació Universitària Eserp, amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00162/10
Rebuig de la sol·licitud p. 97
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Botiguers de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’horaris comercials i determinades acti-
vitats de promoció
Tram. 352-00163/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Nacional de Centrals de Compra i Serveis 
(Anceco) amb relació a la Proposició de llei d’horaris comer-
cials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00164/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades ac-
tivitats de promoció
Tram. 352-00165/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Gremis amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00166/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de Cat-Dis amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00167/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00168/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cecot amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00169/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comerci-
als i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00170/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comertia amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00171/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Barcelona Comerç amb relació a la Proposi-
ció de llei d’horaris comercials i determinades activitats de 
promoció
Tram. 352-00172/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposi-
ció de llei d’horaris comercials i determinades activitats de 
promoció
Tram. 352-00173/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec Comerç amb relació a la Proposició de llei d’hora-
ris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00174/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Propo-
sició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de 
promoció
Tram. 352-00175/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Marçal Tarragó, 
economista, consultor i expert en comerç, amb relació a la 
Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció
Tram. 352-00176/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Francisco Pérez, 
llicenciat en dret i ciències polítiques i expert en polítiques 
de comerç urbà, amb relació a la Proposició de llei d’horaris 
comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00177/10
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de Miquel Camps i 
Font, president de Pimec Joves Empresaris, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la seva expe-
riència i les propostes amb relació a l’emprenedoria i la cre-
ació d’empreses
Tram. 356-00119/10
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’Albert Vilardaga i 
Mojal, director de Desenvolupament Econòmic Territorial 
de Pimec, perquè expliqui la seva experiència amb relació a 
l’emprenedoria i la creació d’empreses
Tram. 356-00120/10
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Telecomunicacions davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè informi sobre els diàlegs competitius, les adjudi-
cacions i l’impacte del nou model de les tecnologies de la 
informació i la comunicació
Tram. 356-00125/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre l’estat 
d’execució del Pla de cooperativisme de Catalunya i les ac-
tuacions futures
Tram. 356-00126/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’Alfons Conesa Ba-
diella, director de l’Agència Catalana del Consum, davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les 
subvencions atorgades el 2012
Tram. 356-00142/10
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea d’Aturats davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè expliqui les seves reivindicacions i pro-
postes amb relació a la desocupació
Tram. 356-00156/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Pacte per la indústria davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè presentin aquesta iniciativa
Tram. 356-00184/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Espanyola de Direcció y Desenvolupament de 
Persones a Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informin sobre la situació de les relacions col-
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lectives de treball i de la direcció de persones a les empre-
ses i les administracions públiques
Tram. 356-00185/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre l’establiment d’un centre comercial de fabri-
cants en terrenys de l’Incasòl
Tram. 356-00194/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença de Manel Pretel, re-
presentant de l’entitat Retecork, davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè expliqui les conclusions de l’infor-
me «Avaluació econòmica de les externalitats positives dels 
boscos surers catalans»
Tram. 356-00213/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença de Guillem Genover, 
representant de l’Institut Català del Suro, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè expliqui les conclusions de 
l’informe «Avaluació econòmica de les externalitats positives 
dels boscos surers catalans»
Tram. 356-00214/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença de Joan Carles Ga-
llego, secretari general de Comissions Obreres, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els acords 
de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l’Acord 
estratègic 2013-2015
Tram. 356-00217/10
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Álva-
rez, secretari general de la Unió General de Treballadors, da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els 
acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de 
l’Acord estratègic 2013-2015
Tram. 356-00218/10
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença de Josep González, 
president de Pimec, davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè expliqui els acords de la trobada del 15 de maig 
de 2013 en el marc de l’Acord estratègic 2013-2015
Tram. 356-00219/10
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença d’Eusebi Cima, presi-
dent de Fepime, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè expliqui els acords de la trobada del 15 de maig de 
2013 en el marc de l’Acord estratègic 2013-2015
Tram. 356-00220/10
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Gay de 
Montellà, president de Foment del Treball, davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els acords de la 
trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l’Acord estra-
tègic 2013-2015
Tram. 356-00221/10
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Salut i Família davant la Comissió de Salut per-
què presentin la memòria del 2012 del servei «De compatrio-
ta a compatriota», sobre l’atenció sanitària a immigrants en 
situació de vulnerabilitat
Tram. 356-00224/10
Sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença de José Luis López 
de Silanes, president de Compañía Logística de Hidrocar-
buros, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 

l’adequació de la companyia a la legalitat vigent en matèria 
d’accidents greus
Tram. 356-00226/10
Sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença del degà del Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat perquè informi sobre les activitats i les pro-
postes del col·legi amb relació a la situació ambiental
Tram. 356-00227/10
Sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Recerca davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
recerca biomèdica, els centres Cerca biomèdics i els acomi-
adaments d’investigadors
Tram. 356-00228/10
Sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença de Gabriel Capellà, 
responsable de recerca i innovació en salut de la Direcció 
General de Planificació i Recerca del Departament de Salut, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la recer-
ca biomèdica, els centres Cerca biomèdics i els acomiada-
ments d’investigadors
Tram. 356-00229/10
Sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença de Virgínia Domingo i 
Reig, presidenta del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre les activitats del Col·legi
Tram. 356-00239/10
Sol·licitud p. 102

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

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
Substanciació p. 102

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb els 
consellers d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural per a informar sobre el programa de 
prevenció i extinció d’incendis per a l’estiu del 2013
Tram. 355-00030/10
Substanciació p. 102

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori·
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 353-00004/10
Substanciació p. 102

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma per una Fiscalitat Justa amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 353-00005/10
Substanciació p. 102

Compareixença de Jofre Farrés, secretari general 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 353-00006/10
Substanciació p. 103
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Compareixença d’una representació del Sindicat 
de l’Estalvi de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 353-00008/10
Substanciació p. 103

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació d’Usuaris de Serveis Bancaris amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 353-00010/10
Substanciació p. 103

Compareixença de Guillem López-Casasnovas, 
membre del Banc d’Espanya, amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 353-00014/10
Substanciació p. 103

Compareixença de Roberto Guirado Martínez, de-
legat a Catalunya de l’Associació Nacional de Grans Empre-
ses Distribuïdores i membre del Consell Ciutat i Comerç de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00036/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença del director general de Comerç 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 353-00037/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença de Sara Moreno Colom, professora 
de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i ex-
perta en usos del temps, amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00038/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de la Comissió 
de Polítiques per a la Igualtat de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00039/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de la Comissió 
de Comerç i Turisme de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials 
i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00040/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Dona i Igualtat de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques amb relació a la Proposició de llei d’horaris comer-
cials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00041/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de la Comissió 
de Comerç i Turisme de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00042/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades ac-
tivitats de promoció
Tram. 353-00043/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de l’Agrupació 
de Botiguers de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00044/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Nacional de Centrals de Compra i Serveis (Anceco) amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determi-
nades activitats de promoció
Tram. 353-00045/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració de Comerç de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei d’horaris comercials i determinades activitats de 
promoció
Tram. 353-00046/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’una representació del Consell de 
Gremis amb relació a la Proposició de llei d’horaris comerci-
als i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00047/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’una representació de Cat-Dis 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 353-00048/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00049/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’una representació de la Cecot 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 353-00050/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’una representació del Consell 
d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determi-
nades activitats de promoció
Tram. 353-00051/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’una representació de Comertia 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 353-00052/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Barcelona Comerç amb relació a la Proposició de llei d’hora-
ris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00053/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei d’horaris 
comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00054/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació de Pimec Co-
merç amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials 
i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00055/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00056/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença de Marçal Tarragó, economista, 
consultor i expert en comerç, amb relació a la Proposició 



3 de juny de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 93

SUMARI 13

de llei d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció
Tram. 353-00057/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença de representants de la Creu Roja 
davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aporta-
cions al document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00018/10
Substanciació p. 106

Compareixença de representants de l’Orde Hospi-
talari de Sant Joan de Déu davant la Comissió de la Infància 
per a exposar llurs aportacions al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 357-00025/10
Substanciació p. 106

Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00149/10
Substanciació p. 106

Compareixença d’Adolf Todó Rovira, president con-
seller executiu de Catalunya Caixa, ex-director general de 
Caixa Catalunya, president de Catalunya Banc, ex-director 
general de Caixa Catalunya del 2008 al 2010 i ex-director ge-
neral de Caixa Manresa, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00150/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença de Jaume Masana Ribalta, conse-
ller delegat de Catalunya Caixa, director general de Catalu-
nya Caixa i conseller delegat de Catalunya Banc, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00151/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença de Juan María Hernández Andrés, 
representant del Fons de Reestructuració Ordenada Bancà-
ria al Consell d’Administració de Catalunya Caixa, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00152/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença de Manuel Rosell, expresident de 
Caixa Manresa i expresident de Catalunya Caixa, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00153/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença de Fernando Casado Juan, expre-
sident de Catalunya Caixa, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00154/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença de Joan Ràfols Llach, secretari del 
Consell d’Administració de Catalunya Caixa, davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00155/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença de Raquel Puig, representant del 
Sindicat d’Estalvi de Catalunya a Catalunya Banc, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00156/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença de Montserrat Delgado, represen-
tant de Comissions Obreres a Catalunya Banc, davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00157/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença de Susagna Muns, representant de 
la Unió General de Treballadors a Catalunya Banc, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00158/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença de Norma Gutiérrez, representant 
de la Confederació de Sindicats Independents de Caixes i 
Afins a Catalunya Banc, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00159/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença de José Antonio García Rico, re-
presentant del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària 
al Consell d’Administració de Catalunya Caixa, davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00160/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença de Josep Maria Loza Xuriach, ex-
director general de Caixa Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00161/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença de Narcís Serra i Serra, expresi-
dent de Caixa Catalunya, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00162/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença d’Antoni Serra Ramoneda, econo-
mista i expresident de Caixa Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00163/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença de Feliu Formosa Prat, ex-director 
general i expresident de Caixa Manresa, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00164/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença de Valentí Roqueta Guillamet, ex-
president de Caixa Manresa, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
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l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00165/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença de Rafael Jené, ex-director general 
de Caixa Tarragona, davant la Comissió d’Investigació so-
bre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00166/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença de Gabriel Ferraté i Pascual, ex-
president de Caixa Tarragona, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00167/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença de Jordi Mestre González, director 
general d’Unnim Banc, ex-director general de Caixa Saba-
dell i ex-conseller delegat d’Unnim Banc, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00168/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença d’Enric Mata Tarragó, ex-conseller 
delegat d’Unnim Banc, ex-director general d’Unnim Caixa i 
ex-director general de Caixa Terrassa, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00169/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença de Jaume Ribera i Segura, presi-
dent d’Unnim i expresident de Caixa Terrassa, davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00170/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença d’Antoni Abad Pous, representant 
del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària al Consell 
d’Administració d’Unnim i president de la CECOT, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00171/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença de Jesús Gonzalvo Lozano, repre-
sentant del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària al 
Consell d’Administració d’Unnim, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00172/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença de Francesc Astals Coma, expre-
sident de Caixa Terrassa, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00173/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de Salvador Soley i Junoy, expresi-
dent de Caixa Sabadell i d’Unnim, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 

de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00174/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de Dídac Herrero Autet, ex-director 
general de Caixa Manlleu, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00175/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de Joan Contijoch Pratdesaba, ex-
president de Caixa Manlleu, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00176/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de Ricard Pagès Raventós, expre-
sident i ex-director general de Caixa Penedès, davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00177/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de Manuel Troyano Molina, ex-di-
rector general de Caixa Penedès, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00178/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de Joan Caelles Fernández, ex-di-
rector general de Caixa Penedès, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00179/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Ricard Banquells Bernad, vice-
president primer de Banco Mare Nostrum i director general 
de Caixa Penedès, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00180/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença d’Albert Vancells Noguer, expresi-
dent i ex-director general de Caixa Penedès, davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00181/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Martí Solé Bordes, president de 
Caixa Penedès, davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00182/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Josep Colomer Ràfols, expre-
sident de Caixa Penedès, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00183/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112
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Compareixença d’Arcadi Calzada, expresident de 
Caixa Girona, davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00184/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Manel Serra, expresident de 
Caixa Girona, davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00185/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’Aleix Gimbernat, ex-director ge-
neral de Caixa Girona, davant la Comissió d’Investigació so-
bre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00186/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença de Jordi Blanch, ex-director gene-
ral de Caixa Girona, davant la Comissió d’Investigació so-
bre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00187/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença de Josep Ibern i Gallart, president 
i ex-director general de Caixa Laietana, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00188/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença de Jaume Boter de Palau, expre-
sident de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00189/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença de Pere Antoni de Dòria Lagunas, 
ex-director general de Caixa Laietana, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00190/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’Albert Juncà i Guasch, director 
general de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Ac-
tuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00191/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de Jordi Torrents, excap d’audito-
ria de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Investigació so-
bre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00192/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de Joaquim Saurina Maspoch, re-
presentant del Fons de Reestructuració Ordenada Bancà-
ria al Consell d’Administració i director territorial de Ban-
kia, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 

Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00193/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de José Ignacio Goirigolzarri, pre-
sident executiu de Bankia, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00194/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de Rodrigo Rato, expresident de 
Bankia, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possi-
bles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets 
dels Consumidors
Tram. 357-00195/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de Francisco Verdú Pons, conseller 
delegat de Bankia, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00196/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença d’Andreu Mas-Colell, conseller 
d’Economia i Coneixement, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00197/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’Antoni Castells, exconseller 
d’Economia i Finances, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00198/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de Jordi Òliva i Ritort, director ge-
neral de Política Financera, Assegurances i Tresor, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00199/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de Ferran Sicart i Ortí, ex-director 
general de Política Financera i Assegurances, davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00200/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de Jordi Pericàs i Torguet, exsecre-
tari de Política Financera, Competència i Consum, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00201/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de Carles Sala i Roca, secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00202/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115
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Compareixença de Jordi Anguera i Camós, exdi-
rector de l’Agència Catalana de Consum, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00203/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de Miquel Salazar Canalda, exse-
cretari de Política Financera, Competència i Consum, davant 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00204/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00205/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença d’Albert Carreras de Odriozola, se-
cretari general d’Economia i Coneixement, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00206/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença d’Alfons Conesa i Badiella, director 
de l’Agència Catalana de Consum, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00207/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de Luis de Guindos, ministre 
d’Economia, davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00208/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença d’Elena Salgado, exministra d’Eco-
nomia i Hisenda, davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00209/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de Fernando Jiménez Latorre, se-
cretari d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00210/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença Pedro Solbes, exministre d’Econo-
mia i Hisenda, davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00211/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de José Manuel Campa Fernán-
dez, exsecretari d’Estat d’Economia, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-

des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00212/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de Belén Romana, presidenta de la 
Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes 
de la Reestructuración Bancaria (SAREB), davant la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00213/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de Luis María Linde de Castro, go-
vernador del Banc d’Espanya, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00214/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, exgovernador del Banc d’Espanya, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00215/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de Jaime Caruana Lacorte, exgo-
vernador del Banc d’Espanya, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00216/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de Jerónimo Martínez, director ge-
neral de Supervisió del Banc d’Espanya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00217/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de Fernando Restoy Lozano, sots-
governador del Banc d’Espanya, president de la comissió 
gestora del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària i 
vicepresident de la Comissió de Seguiment dels Procedi-
ments d’Arbitratge en els Casos de Participacions Prefe-
rents, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00218/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de María Elvira Rodríguez Herrer, 
presidenta de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i de 
la Comissió de seguiment dels Procediments d’Arbitratge en 
els Casos de Participacions Preferents, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00219/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de Julio Segura Sánchez, expresi-
dent de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, davant 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00220/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de Jordi Campins, secretari gene-
ral del Sindicat d’Estalvi de Catalunya i exmembre del Con-
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sell d’Administració de Caixa Catalunya en representació del 
Sindicat d’Estalvi de Catalunya (SEC), davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00221/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de José Antonio Somalo, defen-
sor del client de la Federació de Caixes d’Estalvi Catala-
nes, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00222/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de Guillem López Casasnovas, ca-
tedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra i conse-
ller del Banc d’Espanya, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00223/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de Roque Borràs, representant de 
la Plataforma Estafa Banca, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Ac-
tuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00224/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de Diego Herrero, representant de 
la Plataforma Estafa Banca, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Ac-
tuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00225/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de Jaime Cadena, representant de 
la Plataforma d’Afectats per Catalunya Caixa, davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00226/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença d’Ada Colau i Ballano, portaveu de 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00227/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença de Joaquín Olmeda González, re-
presentant del servei d’atenció al client de Bankia, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00228/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença de José María Fernández Seijo, 
secretari de Jutges per la Democràcia, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00229/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença de Manuel Pardos Vicente, presi-
dent de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegu-
rances (ADICAE), davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 

Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00230/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença de Jofre Farrés Roselló, secretari 
general de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asse-
gurances de Catalunya (AICEC), davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00231/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença de d’Àngel Tarrés i Castellsaguer, 
president de l’Organització de Consumidors i Usuaris de 
Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre les Pos-
sibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets 
dels Consumidors
Tram. 357-00232/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de Rubén Sánchez García, porta-
veu de FACUA - Consumidors en Acció, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00233/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de Luis Pineda, president de l’As-
sociació d’Usuaris de Banca (AUSBANC), davant la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00234/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de José García-Montalvo, profes-
sor d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00235/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic 
d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pom-
peu Fabra, davant la Comissió d’Investigació sobre les Pos-
sibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets 
dels Consumidors
Tram. 357-00236/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de Francesc Cabana i Vancells, ad-
vocat i historiador de l’economia, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00237/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de Francisco Javier Pereda, magis-
trat de l’Audiència Provincial de Barcelona, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00238/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença d’Ignacio Fernández Senespleda, 
advocat, davant la Comissió d’Investigació sobre les Pos-
sibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
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de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets 
dels Consumidors
Tram. 357-00239/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença d’Emilio Ontiveros Baeza, catedrà-
tic d’economia de l’empresa de la Universitat Autònoma de 
Madrid, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possi-
bles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets 
dels Consumidors
Tram. 357-00240/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença de Pablo Izquierdo Blanco, jutge, 
davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res-
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors
Tram. 357-00241/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença d’Anton Costas Comesaña, cate-
dràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelo-
na, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00242/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença de Martí Batllori, president de la 
Comissió de Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Giro-
na i secretari general de Caritas Girona, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-

des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00243/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 12
Convocada per al dia 5 de juny de 2013 p. 123

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di·
putats

Renúncia de la condició de diputada
Comunicació p. 124

4.80. Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre les urbanitza-
cions amb dèficits urbanístics
Tram. 360-00004/10 p. 124

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període 
pressupostari del 2013
Tram. 231-00001/10
Proposta al Ple p. 129
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.10. NORMES DE RÈGIM INTERIOR

Modificació de la relació de llocs de treball 
dels càrrecs de confiança del Parlament de 
Catalunya
Tram. 221-00001/10

Aprovació
Mesa ampliada, 30.05.2013

Mesa Ampliada

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 30 de maig 
de 2013, d’acord amb els articles 29.3.i i 29.4 del Re
glament i 45 dels Estatuts del règim i el govern interiors, 
ha aprovat la modificació i actualització de la relació 
de llocs de treball del Parlament de Catalunya pel que 
fa als càrrecs de confiança.

Oficina del Cap de l’Oposició

1. Baixa per supressió de llocs de treball

Nom del lloc de treball: responsable de l’Oficina del 
Cap de l’Oposició

Grup: A1

Nivell: 16

Tipus: eventual

Provisió: càrrec de confiança

Nombre de places: 1

Centre de dependència: Oficina del Cap de l’Oposició

Nom del lloc de treball: assessor/a del cap de l’opo
sició

Grup: A1

Nivell: 14

Tipus: eventual

Provisió: càrrec de confiança

Nombre de places: 1

Centre de dependència: Oficina del Cap de l’Oposició

2. Alta per creació de llocs de treball

Nom del lloc: cap de l’Oficina del Cap de l’Oposició

Nivell: 15

Grup: A1

Tipus: eventual

Funcions: coordinar administrativament i tècnicament 
l’Oficina del Cap de l’Oposició per a garantir l’exercici 
de les seves funcions.

Provisió: càrrec de confiança

Nombre de places: 1

Centre de dependència: Oficina del Cap de l’Oposició

Nom del lloc: assessor/a de l’Oficina del Cap de l’Opo
sició 

Nivell: 15

Grup: A1

Tipus: eventual

Funcions: assessorar el cap de l’oposició en l’exercici 
de les seves funcions.

Provisió: càrrec de confiança

Nombre de places: 1

Centre de dependència: Oficina del Cap de l’Oposició

Palau del Parlament, 30 de maig de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català



3 de juny de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 93

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 20

Modificació de la relació de llocs de treball 
del Parlament de Catalunya
Tram. 221-00002/10

Aprovació
Mesa ampliada, 30.05.2013

Mesa Ampliada

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 30 de maig 
de 2013, d’acord amb els articles 29.3.i i 29.4 del Re
glament i 45 dels Estatuts del règim i el govern interi
ors, ha aprovat la modificació i actualització de la re
lació de llocs de treball del Parlament de Catalunya.

Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat

Baixa per supressió de llocs de treball

1. Nom del lloc: cap del Departament d’Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat 

Nivell: 17

Grup: A1

Tipus: comandament

Provisió: lliure designació

Nombre de places: 1

2. Nom del lloc: cap de l’Àrea de Planificació i Gestió 
d’Infraestructures

Nivell: 12

Grup: A2

Tipus: comandament

Provisió: concurs específic

Nombre de places: 1

Alta per creació d’un lloc de treball

1. Nom del lloc: coordinador/a dels Serveis d’Infraes
tructures, Equipaments i Seguretat

Nivell: 16

Grup: A2

Cos o escala: tècnics mitjans (*)

Tipus: comandament

Funcions: coordinar i supervisar l’activitat de les àrees 
que conformen el Departament d’Infraestructures, Equi
paments i Seguretat; coordinar i supervisar l’assessora
ment, la gestió i el control de les obres, les compres i 
els subministraments generals del Parlament; gestio
nar, controlar i supervisar la contractació derivada de 
les matèries pròpies del departament; supervisar i con
trolar els sistemes de seguretat; controlar i coordinar el 
pla d’emergències del Parlament i l’evacuació de l’edifici; 
gestionar i controlar els béns de les instal·lacions, llevat 

de les informàtiques; supervisar el manteniment i la con
servació de les dependències de la cambra; controlar i 
supervisar les actuacions relatives a la rehabilitació, la 
conservació i el manteniment de l’edifici i de les instal
lacions del Parlament.

Provisió: lliure designació

Nombre de places: 1

Centre de dependència: Secretaria General

Palau del Parlament, 30 de maig de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 124/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’impuls de mesures per a garantir la li·
quiditat de les entitats del tercer sector social
Tram. 250-00196/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 7, 07.05.2013, DSPC-C 91

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 7 de maig de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures 
per a garantir la liquiditat de les entitats del tercer sec
tor social (tram. 25000196/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 8011) i pel Grup Parlamen
tari Socialista (reg. 9849).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar la 
Comissió de Seguiment del Pla de Suport al Tercer 
Sector, formada pel Departament de la Presidència, el 
Departament d’Economia i Coneixement i el Departa
ment de Benestar Social i Família, a convocar sessions 
específiques bimensuals per a analitzar la informació 
sobre els pagaments pendents i establir les mesures 
i prioritats que siguin necessàries per a evitar, en la 
mesura que es pugui, les conseqüències negatives per 
a les entitats del tercer sector social, i ampliar la Co
missió, si escau, tal com estableix el mateix Pla, a al
tres departaments, agencies implicades i representants 
d’entitats del tercer sector.
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En les sessions de la Comissió, a més de tractar els 
problemes derivats de la manca de liquiditat, es deba
tran, entre altres, mesures de millorament del finan
çament de les entitats socials, com ara la simplifica
ció dels processos administratius; l’establiment d’una 
línia de pagament preferent per a les entitats socials, 
d’acord amb la normativa vigent; la creació d’una lí
nia de finançament de circulant per a les entitats del 
país, en concertació amb entitats financeres; i l’agilit
zació de l’emissió dels certificats de reconeixement de 
deutes que demanen les entitats socials, a fi de poder 
accedir a finançament bancari i identificar les necessi
tats de finançament que no queden cobertes i estudiar 
accions alternatives.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

El secretari en funcions  El president  
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Ferran Falcó i Isern

Resolució 137/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre l’establiment de trobades de tre·
ball periòdiques de representació política 
del Baix Llobregat
Tram. 250-00048/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 7, 15.05.2013, DSPC-C 98

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 15 de maig de 2013, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la creació d’un òrgan de representa
ció política de relació amb el Baix Llobregat (tram. 250
00048/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciati
va per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Es
querra Republicana de Catalunya (reg. 4775 i 5362).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir 
trobades de treball periòdiques de representació polí
tica del Baix Llobregat en què siguin presents repre
sentants dels departaments de la Generalitat que as
segurin la necessària transversalitat administrativa, 
prioritàriament els d’Ensenyament i d’Empresa i Ocu
pació. Aquestes reunions de treball han d’ésser un ca
nal de comunicació i de plantejament de propostes en 
benefici del Baix Llobregat entre el Govern i els alcal
des de la comarca, basat en el consens i la cooperació 
institucional, i han d’ésser una via per a analitzar les 
aportacions dels agents socials i econòmics de la co

marca, en especial les incloses en el Pacte per la indus
trialització, elaborat pel Consell Econòmic i Social del 
Baix Llobregat.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Jaume Collboni Cuadrado Sergi Sabrià i Benito

Resolució 138/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre la corrupció política
Tram. 250-00174/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 7, 15.05.2013, DSPC-C 98

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu
da el 16 de maig de 2013, ha debatut el text de la Pro
posta de resolució sobre la corrupció política (tram. 
25000174/10), presentada pel Grup Mixt, i les esme
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
9841) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 10039).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta que és una pri
oritat màxima posar fi a totes les formes de corrupció 
política. Per aquest motiu, s’iniciaran des d’ara totes 
les actuacions i iniciatives parlamentàries necessàri
es per a posar fi immediatament a l’actual situació de 
risc, en el marc de la ponència sobre la Proposició de 
llei electoral de Catalunya i de la ponència sobre la 
Proposició de llei de transparència i accés a la infor
mació pública.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de l’Es
tat que garanteixi que, en cap cas i sota cap circums
tància, no es concediran indults, totals o parcials, a 
persones que hagin estat condemnades per delictes 
vinculats a la corrupció política.

3. El Parlament de Catalunya expressa la voluntat de 
promoure, amb la màxima urgència, una reforma le
gal en profunditat, amb la finalitat de garantir que, en 
qualsevol cas i en qualsevol circumstància, es priorit
zarà l’administració correcta i eficient dels recursos 
públics, especialment davant d’actituds o comporta
ments orientats a obtenir un benefici privat de les ac
tivitats pròpies de la gestió dels assumptes públics, sia 
mitjançant maquinacions fraudulentes, amiguisme, 
clientelisme, nepotisme o simple negligència, i garan
tir així una administració òptima de tots els recursos 
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públics, la transparència, la investigació de tots els as
sumptes denunciats i la penalització suficient de tot
hom qui resulti responsable d’aquestes pràctiques.

4. El Parlament de Catalunya activarà les comissions 
d’investigació que calgui –reactivant les que estiguin 
en suspens– i les dotarà de tots els instruments neces
saris per a aprofundir –i arribar fins a les últimes con
seqüències– en la determinació de les responsabilitats 
polítiques en tots els casos d’indici de corrupció.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Jaume Collboni Cuadrado Sergi Sabrià i Benito

Resolució 139/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el manteniment de les delegacions ter·
ritorials de Televisió de Catalunya i Catalunya 
Ràdio
Tram. 250-00275/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 7, 15.05.2013, DSPC-C 98

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin
guda el 15 de maig de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el manteniment de les de
legacions territorials de Televisió de Catalunya i de 
Catalunya Ràdio a les Terres de l’Ebre, el Pirineu, el 
Pallars i la Catalunya del Nord (tram. 25000275/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

a) Exigir a la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals el manteniment de la delegació de Televisió 
de Catalunya i, per extensió, de Catalunya Ràdio a les 
Terres de l’Ebre, el Pirineu central i la Catalunya del 
Nord i la cobertura al Pallars.

b) Reclamar que s’estableixin els mecanismes neces
saris perquè millori la cobertura informativa que Tele
visió de Catalunya i Catalunya Ràdio fan de la realitat 
de tots els territoris de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Jaume Collboni Cuadrado Sergi Sabrià i Benito

Resolució 144/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el garantiment del servei de transport 
sanitari a Cornudella de Montsant
Tram. 250-00010/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 4, 16.05.2013, DSPC-C 103

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 16 de 
maig de 2013, ha debatut el text de la Proposta de reso
lució sobre el restabliment del servei nocturn d’ambu
lància a Cornudella de Montsant (tram. 25000010/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, i l’esme
na presentada pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 4521).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
el servei de transport sanitari a Cornudella de Mont
sant (Priorat) amb l’establiment d’una ambulància de 
servei les vintiquatre hores entre els mesos de setem
bre i juny i una ambulància de servei diürn de dotze 
hores durant els mesos de juliol i agost fins que les dis
ponibilitats pressupostàries permetin de recuperar el 
servei complet els dotze mesos de l’any.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
M. Glòria Renom i Vallbona Albert Batet i Canadell

Resolució 149/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre els serveis d’urgències del CAP 
L’Arboç
Tram. 250-00241/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 4, 16.05.2013, DSPC-C 103

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 16 de 
maig de 2013, ha debatut el text de la Proposta de reso
lució sobre el CAP L’Arboç (tram. 25000241/10), pre
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds  Esquerra Unida i Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer que els Serveis Territorials de Salut treballin amb 
el personal del centre d’atenció primària i de l’Ajunta
ment de l’Arboç per a trobar una solució que, amb la 
mateixa disponibilitat de recursos, permeti de mante
nir el servei d’urgències el màxim d’hores possible.

b) Garantir que el servei d’ambulància que depèn de 
l’Hospital del Vendrell cobreixi tota la població afec
tada perquè pugui rebre els serveis necessaris.

c) Restablir el servei nocturn d’urgències tan aviat 
com la disponibilitat pressupostària ho permeti.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

La secretària en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
M. Glòria Renom i Vallbona Albert Batet i Canadell

Resolució 150/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre la taxa sanitària dels escorxadors
Tram. 250-00029/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 4, 16.05.2013, DSPC-C 103

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 16 de 
maig de 2013, ha debatut el text de la Proposta de re
solució sobre el compliment de la Llei 17/2007, de me
sures fiscals i financeres, amb relació al cobrament als 
ramaders de la taxa sanitària dels escorxadors (tram. 
25000029/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla
mentari de Convergència i Unió (reg. 4505) i pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 4553)

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
que el Departament de d’Agricultura, Ramaderia, Pes
ca, Alimentació i Medi Natural vetlli perquè els de
partaments de Salut i d’Economia facin els tràmits ne
cessaris per a la resolució del conflicte relatiu a la taxa 
sanitària dels escorxadors, com a responsables que la 
taxa no repercuteixi en els productors.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
M. Glòria Renom i Vallbona Albert Batet i Canadell

Resolució 151/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre les donacions de sang
Tram. 250-00088/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 4, 16.05.2013, DSPC-C 103

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 16 de 
maig de 2013, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre les donacions de sang (tram. 250
00088/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 7367).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Promoure des de l’empresa pública Banc de Sang i 
Teixits de Girona, amb la Federació Catalana de Do
nants de Sang, les associacions gironines, els delegats 
i els voluntaris, un pla d’acció regional per a recupe
rar els nivells de donació del 2010 i poder contribuir 
a la suficiència en les necessitats dels receptors a tot 
Catalunya.

b) Impulsar, durant els anys 2013 i 2014, una campa
nya de donació de sang a les comarques gironines, 
amb una utilització especial de les noves tecnologies 
al servei de la promoció de la donació de sang, i esten
dre el programa d’aprenentatge i servei sobre la dona
ció de sang a l’àmbit escolar.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

La secretària en funcions El president
de la Comissió  de la Comissió
M. Glòria Renom i Vallbona Albert Batet i Canadell

Resolució 152/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre les necessitats de construcció de 
centres d’atenció primària als barris de Par·
dinyes i dels Mangraners, de Lleida
Tram. 250-00093/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 4, 16.05.2013, DSPC-C 103

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 16 de 
maig de 2013, ha debatut el text de la Proposta de reso
lució sobre la construcció de centres d’atenció primà
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ria als barris de Pardinyes i dels Magraners, de Lleida 
(tram. 25000093/10), presentada pel Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes pre
sentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya (reg. 7135), pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 7369) i pel Grup Parla
mentari Socialista (reg. 7410).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer un estu
di per a valorar, d’acord amb les necessitats assistenci
als i l’evolució demogràfica, les necessitats de construc
ció d’un centre d’atenció primària al barri de Pardinyes 
i un altre al barri dels Mangraners, de Lleida.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
M. Glòria Renom i Vallbona Albert Batet i Canadell

Resolució 153/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre el garantiment de l’atenció sani·
tària continuada al Solsonès
Tram. 250-00111/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 4, 16.05.2013, DSPC-C 103

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 16 de 
maig de 2013, ha debatut el text de la Proposta de reso
lució sobre el restabliment dels dos equips d’urgències 
localitzades del Consorci Sanitari del Solsonès (tram. 
25000111/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presenta
des pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 7136) i pel Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió (reg. 7381).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer que la comissió de seguiment sobre l’avaluació 
de la supressió del servei d’urgències al Solsonès in
formi la Comissió de Salut dels resultats dels sis pri
mers mesos d’avaluació.

b) Garantir l’atenció continuada al Solsonès amb els 
recursos més adequats en cada cas i amb la capacitat 

de resolució corresponent, garantint la màxima coor
dinació mitjançant el servei 061 CatSalut Respon.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
M. Glòria Renom i Vallbona Albert Batet i Canadell

Resolució 154/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre l’impuls d’un pla per a la trans·
parència en la despesa i els resultats dels 
proveïdors del sistema sanitari
Tram. 250-00124/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 4, 16.05.2013, DSPC-C 103

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 16 de 
maig de 2013, ha debatut el text de la Proposta de re
solució sobre l’elaboració d’un pla per a la transpa
rència en la despesa i els resultats dels proveïdors del 
sistema sanitari (tram. 25000124/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presen
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7387) i pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
7407).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
un pla per a la transparència en la despesa i els resul
tats en salut que inclogui les mesures següents: 

a) Fer públics, a través de la pàgina web del Departa
ment de Salut, els convenis i concerts del Servei Ca
talà de la Salut amb els proveïdors del sistema dels 
darrers cinc anys, indicats en el Decret 170/2010, del 
16 de novembre, de regulació del sistema de paga
ment dels convenis i contractes de gestió de serveis 
assistencials en l’àmbit del Servei Català de la Salut, 
i desglossar la informació següent: identificació dels 
proveïdors (denominació de l’entitat o les entitats ti
tulars), quantitat econòmica que la Generalitat apor
ta anualment a cada proveïdor (detallantla pels ser
veis prestats a cada un dels centres) i qualsevol altra 
quantitat transferida per qualsevol motiu (subvenció, 
conveni específic, etc.). Així mateix, fer públics els 
convenis no inclosos en els concerts ordinaris que re
presentin compromisos financers de durada superior 
a un any.
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b) Garantir que els noms dels proveïdors sanitaris ana
litzats en els informes de la Central de Resultats siguin 
públics.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
M. Glòria Renom i Vallbona Albert Batet i Canadell

Resolució 155/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre l’impuls de fórmules d’autonomia 
en la gestió dels centres sanitaris d’atenció 
primària
Tram. 250-00138/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 4, 16.05.2013, DSPC-C 103

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 16 de 
maig de 2013, ha debatut el text de la Proposta de reso
lució sobre la conversió de l’equip d’atenció primària 
del CAP Martorell en una entitat de base associativa 
(tram. 25000138/10), presentada pel Grup Parlamen
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Uni
da i Alternativa, i l’esmena presentada pel Grup Parla
mentari de Convergència i Unió (reg. 9996).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
fórmules d’autonomia en la gestió dels centres sanita
ris d’atenció primària.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Albert Batet i Canadell

Resolució 156/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre l’accessibilitat del servei de pro·
gramació de visites de Sanitat Respon
Tram. 250-00142/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 4, 16.05.2013, DSPC-C 103

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 16 de 
maig de 2013, ha debatut el text de la Proposta de re
solució sobre l’eliminació de l’atenció mecanitzada en 
el servei de programació de visites de Sanitat Respon 
(tram. 25000142/10), presentada pel Grup Parlamen
tari Socialista, i l’esmena presentada pel Grup Parla
mentari de Convergència i Unió (reg. 9999).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a assegurar 
el bon funcionament del sistema d’atenció telefònica 
del servei de programació de visites, establir mecanis
mes d’avaluació del servei per a garantirne en tot mo
ment l’accessibilitat i presentar a la fi del 2013 els re
sultats de l’avaluació duta a terme.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Albert Batet i Canadell

Resolució 157/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la implantació progressiva del cribrat·
ge poblacional de càncer de còlon i recte
Tram. 250-00143/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 4, 16.05.2013, DSPC-C 103

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 16 de 
maig de 2013, ha debatut el text de la Proposta de reso
lució sobre la implantació del cribratge poblacional de 
càncer de còlon i recte (tram. 25000143/10), presen
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 9995).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Implantar progressivament a tot Catalunya, durant 
el període 20132017, el cribratge poblacional de càn
cer de colon i recte mitjançant el test de sang oculta 
en femta a persones d’entre cinquanta i seixantanou 
anys, i practicar posteriorment una colonoscòpia en 
cas que el dit test doni positiu.

b) Presentar un calendari territorialitzat per regions i 
sectors per a la implantació del cribratge.

c) Iniciar durant el 2013 la implementació del progra
ma com a mínim en un sector de cada regió sanitària.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Albert Batet i Canadell

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re·
lació a la Proposta de reglament del Parla·
ment Europeu i del Consell relatiu als con·
trols i altres activitats oficials per a garantir 
l’aplicació de la legislació sobre aliments i 
pinsos, i de les normes sobre salut i benes·
tar dels animals, fitosanitat, materials de re·
producció vegetal i productes fitosanitaris, i 
pel qual es modifiquen els reglaments (CE) 
999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 
396/2005, 834/2007, 1069/2009, 1099/2009, 
1107/2009, els reglaments (UE) 1151/2012 i 
[...]/2013, i les directives 98/58/CE, 1999/74/
CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE i 
2009/128/CE
Tram. 295-00052/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Salut, d’acord amb l’article 181 del Re
glament, ha conegut la proposta.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’impost sobre 
les estades turístiques
Tram. 250-00201/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels llocs de treball de l’empresa Arbora & 
Ausonia
Tram. 250-00278/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 6 de la Comissió d’Empresa 
i Ocupació, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de resolució sobre les sancions 
imposades als comerços per motius lingü·
ístics
Tram. 250-00344/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 202-00029/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
17867).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 04.06.2013 al 06.06.2013).
Finiment del termini: 07.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 29.05.2013.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’ha·
bitatge
Tram. 202-00031/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 18079; 18099).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 29.05.2013 al 31.05.2013).
Finiment del termini: 03.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 29.05.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 18581).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.06.2013 al 04.06.2013).
Finiment del termini: 05.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 31.05.2013.

Proposició de llei per a la igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 202-00032/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari Socialista (reg. 18079; 
18097).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 29.05.2013 al 31.05.2013).
Finiment del termini: 03.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 29.05.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 18581).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.06.2013 al 04.06.2013).
Finiment del termini: 05.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 31.05.2013.

Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i les associacions d’utili·
tat pública
Tram. 202-00033/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 18079; 18100).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 29.05.2013 al 31.05.2013).
Finiment del termini: 03.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 29.05.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 18581).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.06.2013 al 04.06.2013).
Finiment del termini: 05.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 31.05.2013.
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Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò·
bia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 04.06.2013 al 17.06.2013).
Finiment del termini: 18.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposició de llei de supressió dels consells 
comarcals i de modificació del text refós de 
la Llei d’organització comarcal de Catalunya
Tram. 202-00036/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 04.06.2013 al 17.06.2013).
Finiment del termini: 18.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de lots bàsics d’higiene personal als reclu·
sos dels centres penitenciaris
Tram. 250-00323/10

Esmenes presentades
Reg. 16060 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 22.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16060)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

«1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya 
a garantir l’assignació de lots bàsics d’higiene perso
nal a totes les persones privades de llibertat en centres 
penitenciaris catalans o unitats dependents d’aquests, 
que es trobin en situació de necessitat o d’indigència, 
amb una periodicitat i contingut suficient per garantir 
la dignitat personal dels reclusos i recluses en aquesta 
situació, així com la seva seguretat per tot l’any 2013.»

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de l’assignació econòmica per indigència als 
reclusos que no tenen cap font d’ingressos

Tram. 250-00324/10

Esmenes presentades

Reg. 16033; 16055 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 22.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16033)

1 Esmena núm. 1

D’addició

GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

D’un nou punt

«Instar a la Generalitat a que es coordinin el Depar-
tament de Justícia, el Departament de Benestar Social 
i Família i els Ajuntaments on constin empadronades 
les persones privades de llibertat, per tal de facilitar 
l’accés d’aquestes persones a les ajudes i prestacions 
socials que possibilitin la seva reinserció laboral i so-
cial.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16055)

1 Esmena núm. 1

De modificació i addició

GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
mantenir l’assignació econòmica per indigència en fa
vor de les persones privades de llibertat i sense altra 
font d’ingressos, que s’havia garantit fins ara als in
terns en aquesta situació si les disponibilitats econòmi-
ques ho permeten.»

2 Esmena núm. 2

De supressió

GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
garantir aquesta assignació i a evitar que es pugui tor
nar a eliminar, establint o modificant les disposicions 
necessàries per delimitar els supòsits en què se’n pot 
ser beneficiari, la periodicitat, l’import, i els procedi
ments per al seu atorgament, entre d’altres aspectes 
que siguin necessaris per a la seva efectivitat.»
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
dels mòduls de participació i convivència als 
centres penitenciaris
Tram. 250-00325/10

Esmenes presentades
Reg. 16056 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 22.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16056)

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
garantir la continuïtat de l’experiència dels mòduls de 
participació i convivència als centres penitenciaris ca
talans, establint els recursos necessaris per al seu fun
cionament, tant pel que fa als estrictament econòmics, 
com als formatius i terapèutics si les disponibilitats eco-
nòmiques ho permeten.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 3

«3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
presentar, en el termini d’un any, un estudi per valorar 
l’experiència dels mòduls de participació i convivència 
a d’altres centres penitenciaris catalans.»

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
dels departaments d’atenció especial als 
centres penitenciaris
Tram. 250-00326/10

Esmenes presentades
Reg. 16034; 16059 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 22.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16034)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

D’un nou paràgraf

«El Parlament de Catalunya acorda instar al Govern 
de la Generalitat de Catalunya a promoure de forma 
prioritària la coordinació en els tractaments de drogo-

dependència de la població reclusa amb tota la xarxa 
de centres de tractament exterior de la xarxa sociosa-
nitària, amb la finalitat de facilitar el compliment de la 
pena en règim de semi-llibertat en els casos que no hi 
hagi indicadors de risc de reincidència.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16059)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

«Per tot això, el Parlament de Catalunya acorda instar 
al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir 
la continuïtat de les unitats terapèutiques anomenades 
DAE (Departament d’Atenció Especial), als centres 
penitenciaris catalans, i a destinarhi recursos sufici
ents per al seu funcionament i l’assoliment de la seva 
finalitat última, tant pel que fa als estrictament econò
mics, com als formatius i terapèutics, en atenció a les 
disponibilitats pressupostàries.»

Proposta de resolució sobre la recuperació 
dels horaris d’atenció continuada als cen·
tres d’atenció primària de Caldes de Mont·
bui, la Garriga i La Cruïlla de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00331/10

Esmenes presentades
Reg. 16039; 16067 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 23.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16039)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«Instar al Govern que, conjuntament amb els ajunta-
ments afectats, estableixi un sistema de control i moni-
toratge del canvi de servei d’atenció mèdica nocturna 
a l’ABS de Caldes de Montbui que permeti dur a terme 
una avaluació qualitativa periòdica i en base a dades 
objectives dels resultats de la reordenació d’aquest ser-
vei. En cas que els resultats evidenciïn una disminu-
ció real en la garantia de la qualitat del servei públic i 
universal de salut, o una desatenció de la població, el 
Govern farà reversible aquest canvi de model, tot re-
tornant a l’obertura permanent del CAP de Caldes de 
Montbui.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16067)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a garantir l’equitat i l’accessibilitat a l’aten-
ció continuada a la població de Caldes de Montbui, 
la Garriga i Lliçà d’Amunt, amb els recursos més ade-
quats a cada cas i la capacitat de resolució adient.»

Proposta de resolució sobre els protocols 
d’usos lingüístics
Tram. 250-00336/10

Esmenes presentades
Reg. 15690 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 23.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 15690)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

De tot el text. Nova redacció: 

«El Departament de Salut compleix la normativa vi-
gent sobre política lingüística i educativa així com el 
que s’estableix a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències nocturnes del CAP La 
Cruïlla, de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00337/10

Esmenes presentades
Reg. 16041; 16066 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 23.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16041)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a garantir l’equitat i l’accessibilitat als serveis 
sanitaris nocturns de l’ABS de La Vall del Tenes, ga
rantint el funcionament de les urgències nocturnes de 
manera continuada.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou punt

«Instar al Govern que, conjuntament amb els ajunta-
ments afectats, estableixi un sistema de control i moni-
toratge del canvi de servei d’atenció mèdica nocturna 
a l’ABS de la Vall del Tenes que permeti dur a terme 
una avaluació qualitativa periòdica i en base a dades 
objectives dels resultats de la reordenació d’aquest ser-
vei. En cas que els resultats evidenciïn una disminu-
ció real en la garantia de la qualitat del servei públic i 
universal de salut, o una desatenció de la població, el 
Govern farà reversible aquest canvi de model, tot re-
tornant a l’obertura permanent del CAP de La Cruïlla 
de Lliçà d’Amunt.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16066)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a garantir l’equitat i l’accessibilitat a l’atenció 
continuada a la població de Lliçà d’Amunt amb els re-
cursos més adequats en cada cas i la capacitat de re-
solució adient.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències nocturnes del CAP La 
Garriga
Tram. 250-00338/10

Esmenes presentades
Reg. 16042; 16065 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 23.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16042)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a garantir l’equitat i l’accessibilitat als serveis 
sanitaris nocturns de l’ABS de La Garriga, garantint 
el funcionament de les urgències nocturnes de manera 
continuada.»
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2 Esmena núm. 2
D’addiciót

GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou punt 

«Instar al Govern que, conjuntament amb els ajunta-
ments afectats, estableixi un sistema de control i moni-
toratge del canvi de servei d’atenció mèdica nocturna a 
l’ABS de La Garriga que permeti dur a terme una ava-
luació qualitativa periòdica i en base a dades objecti-
ves dels resultats de la reordenació d’aquest servei. En 
cas que els resultats evidenciïn una disminució real en 
la garantia de la qualitat del servei públic i universal 
de salut, o una desatenció de la població, el Govern 
farà reversible aquest canvi de model, tot retornant a 
l’obertura permanent del CAP La Garriga.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16065)

1 Esmena núm. 1
De modificació

GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a garantir l’equitat i l’accessibilitat a l’atenció 
continuada a la població de La Garriga amb els recur-
sos més adequats en cada cas i la capacitat de resolu-
ció adient.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències nocturnes del CAP Jo·
an Mirambell i Folch, de Caldes de Montbui

Tram. 250-00339/10

Esmenes presentades

Reg. 16043; 16064 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 23.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16043)

1 Esmena núm. 1
De modificació

GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a garantir l’equitat i l’accessibilitat als serveis 
sanitaris nocturns de l’ABS de Caldes de Montbui, ga
rantint el funcionament de les urgències nocturnes de 
manera continuada.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou punt

«Instar al Govern que, conjuntament amb els ajunta-
ments afectats, estableixi un sistema de control i moni-
toratge del canvi de servei d’atenció mèdica nocturna 
a l’ABS de Caldes de Montbui que permeti dur a terme 
una avaluació qualitativa periòdica i en base a dades 
objectives dels resultats de la reordenació d’aquest ser-
vei. En cas que els resultats evidenciïn una disminució 
real en la garantia de la qualitat del servei públic i uni-
versal de salut, o una desatenció de la població, el Go-
vern farà reversible aquest canvi de model, tot retor-
nant a l’obertura permanent del CAP Joan Mirambell i 
Folch de Caldes de Montbui.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16064)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a garantir l’equitat i l’accessibilitat a l’atenció 
continuada a la població de Caldes de Montbui amb 
els recursos més adequats en cada cas i la capacitat de 
resolució adient.»

Proposta de resolució sobre la protocol·
lització de les actuacions relacionades amb 
el trastorn de l’espectre autista
Tram. 250-00341/10

Esmenes presentades
Reg. 15689; 16078 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 23.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 15689)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

A l’apartat a): 

«a. [...] mateixa línia d’actuació dins el Pla Interdepar-
tamental i el Pla Director de Salut Mental.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16078)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

De l’apartat a.

«a. Continuar avançant en l’aplicació coordinada del 
Pla d’Atenció Integral a les Persones amb trastorns de 
l’espectre autista i en l’elaboració dels protocols que 
se’n derivin.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

De l’apartat b.

«b. Impulsar i implantar aquest protocol en tots els 
àmbit directament implicats en les relacions amb les 
persones que pateixen aquest trastorn: sanitari, edu-
catiu, familiar.»

Proposta de resolució sobre les negociacions 
per al nou conveni de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública
Tram. 250-00343/10

Esmenes presentades
Reg. 15688; 16074 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 23.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 15688)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

«[...] les mesures de mediació necessàries [...].»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16074)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a que, en cas de no arribar-se a un acord en-
tre les parts negociadors del conveni que ha de regir 
les condicions laborals dels treballadors de la XHUP 
i sempre que aquestes parts ho sol·licitin tal com pre-
veu la legislació laboral vigent, insti un arbitratge per 
tal de buscar una solució satisfactòria per a les parts 
negociadores.»

Proposta de resolució sobre el servei d’ur·
gències nocturnes del CAP La Garriga
Tram. 250-00345/10

Esmenes presentades
Reg. 16044; 16073 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 23.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16044)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«2. Instar al Govern que, conjuntament amb els ajun-
taments afectats, estableixi un sistema de control i mo-
nitoratge del canvi de servei d’atenció mèdica noctur-
na a l’ABS de La Garriga que permeti dur a terme una 
avaluació qualitativa periòdica i en base a dades ob-
jectives dels resultats de la reordenació d’aquest ser-
vei. En cas que els resultats evidenciïn una disminució 
real en la garantia de la qualitat del servei públic i uni-
versal de salut, o una desatenció de la població, el Go-
vern farà reversible aquest canvi de model, tot retor-
nant a l’obertura permanent del CAP de La Garriga.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16073)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Dels punts 1 i 2

«1. Garantir l’equitat i l’accessibilitat a l’atenció con-
tinuada a la població de referència del CAP La Garri-
ga, amb els recursos adequats en cada cas i la capaci-
tat de resolució adient.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 3

«3. Garantir la dotació de professionals sanitaris ne-
cessaris per tal d’assegurar l’atenció continuada a 
aquesta població.»
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Proposta de resolució sobre el servei d’ur·
gències nocturnes del CAP La Cruïlla, de 
Lliçà d’Amunt, i del CAP Joan Mirambell i 
Folch, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00346/10

Esmenes presentades
Reg. 16045; 16072 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 23.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16045)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«2. Instar al Govern que, conjuntament amb els ajun-
taments afectats, estableixi un sistema de control i mo-
nitoratge del canvi de servei d’atenció mèdica noctur-
na als ABS de Caldes de Montbui i La Vall del Tenes 
que permeti dur a terme una avaluació qualitativa pe-
riòdica i en base a dades objectives dels resultats de 
la reordenació d’aquest servei. En cas que els resul-
tats evidenciïn una disminució real en la garantia de 
la qualitat del servei públic i universal de salut, o una 
desatenció de la població, el Govern farà reversible 
aquest canvi de model, tot retornant a l’obertura per-
manent del CAP de Caldes de Montbui i La Cruïlla de 
Lliçà d’Amunt.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16072)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Dels punts 1 i 2

«1. Garantir l’equitat i l’accessibilitat a l’atenció con-
tinuada a les poblacions de Caldes de Montbui i Lliçà 
d’Amunt, amb els recursos adequats en cada cas i la 
capacitat de resolució adient.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 3 

«3. Garantir la dotació de professionals sanitaris ne-
cessaris per tal d’assegurar l’atenció continuada a 
aquestes poblacions.»

Proposta de resolució sobre l’atenció primà·
ria a Gavà
Tram. 250-00349/10

Esmenes presentades
Reg. 16048; 16071 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 23.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16048)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«1. Modificar les previsions del mapa sanitari al muni-
cipi de Gavà per ubicar el tercer Centre d’Atenció Pri-
mària prop del barri de Gavà Mar, prioritzar la redac-
ció i la construcció del projecte del nou CAP tan aviat 
com les disponibilitats pressupostàries ho permetin i, 
mentre no es disposi del nou centre d’atenció primària, 
reobrir el dispensari de Gavà Mar.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

«3. Valorar amb l’Ajuntament de Gavà, l’estructu-
ra territorial de salut i representants del personal, de 
les persones usuàries i dels veïns l’impacte sobre l’ac-
cessibilitat i la qualitat assistencial de l’eliminació de 
l’atenció continuada al municipi per tal de prioritzar la 
reobertura del servei d’urgències del CAP 1 tan aviat 
com les disponibilitats pressupostàries ho permetin.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

«5. Iniciar les obres d’ampliació de l’Hospital de Vi-
ladecans tal com es va redactar i estava previst l’any 
2008, sense cap canvi substancial que suposi la trans-
formació del centre en un hospital lleuger, tan aviat 
com les disponibilitats pressupostàries ho permetin.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16071)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Dels punts 1 i 2

«1. Revisar les previsions del mapa sanitari al munici-
pi de Gavà per ubicar el tercer Centre d’Atenció Pri-
mària d’acord amb les previsions de creixement de la 
població.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 3

«3. Garantir el servei d’atenció continuada a la pobla-
ció de la ciutat de Gavà, amb els recursos més ade-
quats en cada cas i la capacitat de resolució adient.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 5

«5. Mantenir dins de la programació el projecte de 
l’Hospital de Viladecans d’acord amb les necessitats 
efectives i els recursos existents en el territori de la 
comarca del Baix Llobregat, tot prioritzant el projec-
te tan aviat com les disponibilitats pressupostàries ho 
permetin.»

Proposta de resolució sobre la qualitat as·
sistencial del CUAP El Serral, de Sant Vicenç 
dels Horts
Tram. 250-00350/10

Esmenes presentades
Reg. 16087 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 23.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16087)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a presentar, als Portaveus de la Comissió par-
lamentària, la Cartera de Serveis del centre de salut - 
CUAP el Serral de Sant Vicenç dels Horts a proposta 
del Departament de Salut, CATSALUT i proveïdors del 
territori, especialment ICS i Hospitals de Sant Boi de 
Llobregat i/o de Martorell. Aquesta Cartera ha de per-
metre que el centre de salut el Serral de Sant Vicenç 
dels Horts pugui ser resolutiu en pacients aguts, sub-
aguts i pacients crònics tant en l’àmbit diagnòstic com 
en l’àmbit de tractament.»

Proposta de resolució sobre la reobertura 
d’un servei nocturn d’urgències d’atenció 
primària a Manlleu o Torelló
Tram. 250-00351/10

Esmenes presentades
Reg. 15687; 16049; 16070 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 23.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 15687)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

D’un punt previ al text: 

«Presentar als Grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya l’avaluació del model d’urgències, de trans-
port sanitari, 061 i d’atenció a domicili de la comar-
ca d’Osona iniciat a l’abril del 2008 i les propostes de 
modificació que se’n puguin derivar.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16049)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern: 

A reobrir, quan les disponibilitats pressupostàries 
ho permetin, un punt del servei nocturn d’urgències 
d’atenció primària a la comarca d’Osona als CAP de 
Manlleu o Torelló per tal de garantir la cobertura sa
nitària necessària en aquells municipis més allunyats 
de l’Hospital General de Vic, tal i com reclama la sen
tencia del TSJC.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16070)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir el servei d’atenció continuada a la 
comarca d’Osona amb els recursos més adequats i la 
capacitat de resolució adient.»
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00352/10

Esmenes presentades
Reg. 16050; 16069 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 23.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16050)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«2. Aprovar el projecte executiu d’ampliació de l’Hos-
pital de Viladecans i prioritzar-ne la construcció tan 
aviat com les disponibilitats pressupostàries ho perme-
tin.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16069)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Mantenir dins de la programació el projecte de 
l’Hospital de Viladecans d’acord amb les necessitats 
efectives i els recursos existents en el territori de la co-
marca del Baix Llobregat.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Prioritzar el projecte de l’Hospital de Viladecans, 
d’acord amb aquestes necessitats, tan aviat com les 
disponibilitats pressupostàries ho permetin.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Informar degudament als ajuntaments, entitats i 
agents implicats dels plans de futur pel centre quan la 
proposta estigui totalment definida i aprovada.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe epidemiològic relatiu als riscos 
derivats de les activitats d’Ercros a Flix (Ri·
bera d’Ebre)
Tram. 250-00356/10

Esmenes presentades
Reg. 15692; 16068 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 23.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 15692)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

Al punt 1

«Presentar i publicar els informes elaborats els dar-
rers anys sobre els suposats riscos derivats de les ac
tivitats [...].»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista (2)

Al punt 2 

«Presentar i publicar [...].»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16068)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a seguir desenvolupant estudis epidemiolò-
gics sobre l’impacte sobre la salut dels vessaments de 
l’empresa Ercros al municipi de Flix (Ribera d’Ebre) 
i els riscos derivats, així com estudis sobre els nivells 
de contaminació interna d’habitants de la zona i d’in-
vestigació dels efectes a llarg termini de l’exposició als 
tòxics.»
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de la primera fase de l’Escola Marta Mata de 
Barberà del Vallès
Tram. 250-00361/10

Esmenes presentades
Reg. 18119 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 18119)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a licitar durant l’any 2013 les obres de la 
construcció de la 1a fase de l’Escola infantil i primària 
Marta Mata de Barberà del Vallès.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la continuïtat de l’Escola Valldaura, de 
Manresa, i l’inici dels tràmits per a la redac·
ció del projecte de construcció de l’edifici 
que l’ha d’acollir
Tram. 250-00363/10

Esmenes presentades
Reg. 18120 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 18120)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 3

«3) Iniciar els tràmits i la redacció del projecte de 
l’edifici que ha d’acollir l’escola Valldaura en els ter
renys cedits per l’Ajuntament de Manresa quan la dis-
ponibilitat pressupostària del Govern ho permeti.»

Proposta de resolució sobre la conversió de 
l’Escola Josep Guinovart, de Castelldefels, 
en un institut escola
Tram. 250-00366/10

Esmenes presentades
Reg. 16092; 18084 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 16092)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

De un nuevo punto 4,

«4. Incorporar en els pressupostos de la Generalitat de 
2013 l’ampliació de l’Escola Josep Guinovart per que 
pugui acollir l’institut-escola amb les instal·lacions de 
qualitat que mereix el nostre model educatiu.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 18084)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

A) 1. Avaluar un cop començat el curs 2013-2014 amb 
l’Ajuntament i la resta de la comunitat educativa im-
plicada les previsions del Departament d’Ensenyament 
sobre l’escola Josep Guinovart de Castelldefels i la 
conveniència i la viabilitat de la conversió de l’esco-
la en un institut escola i de donar continuïtat al model 
3-16 en altres centres per tal de cobrir tota la demanda.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

A) 2. Que donat que el quart institut no es construirà 
i que l’escola Josep Guinovart té un magnífic projecte 
que ha costat molts anys d’esforços per totes les parts, 
demanem que l’edifici acolli una línia d’infantil i pri-
mària i les dues de secundària que es necessiten, de 
moment.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

B) El Parlament de Catalunya dóna suport a la con-
versió de l’escola Josep Guinovart de Castelldefels en 
un institut escola.
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Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’Institut Alt Foix, de Sant 
Martí Sarroca
Tram. 250-00374/10

Esmenes presentades
Reg. 18087; 18121 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 18087)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a prioritzar i iniciar les obres de l’Institut Alt 
Foix de Sant Martí Sarroca, adjudicat per GISA el 3 
d’abril de 2010, a fi de que puguin entrar en servei com 
més aviat millor atesos els endarreriments i les condi-
cions precàries de l’equipament provisional.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 18121)

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a iniciar d’immediat les obres de l’Institut Alt 
Foix de Sant Martí Sarroca, adjudicat per GISA el 3 
d’abril de 2010, quan la disponibilitat pressupostària 
del Govern ho permeti.»

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
de l’Institut Pau Vila, de Sabadell
Tram. 250-00382/10

Esmenes presentades
Reg. 18122 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 18122)

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1) Establir, des dels Serveis Territorials d’Ensenya
ment del Vallès Occidental i acordat amb la comunitat 
educativa de l’INS Pau Vila, els dèficits i mancances

d’arranjament i rehabilitació del centre i anar cobrint 
les necessitats en funció de les prioritats que puguin 
sorgir en el territori.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

2) Agilitzar els tràmits per a què aquests dèficits i 
mancances siguin solucionats abans de la finalització 
del curs 20132014, d’acord amb les prioritats que es 
generin en la demarcació territorial i en funció de la 
disponibilitat pressupostària del Govern.»

Proposta de resolució sobre la presentació 
del projecte previst per al centre Arts Santa 
Mònica
Tram. 250-00383/10

Esmenes presentades
Reg. 16623 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 29.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
16623)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa (1)

D’un incís al final del paràgraf

«El Parlament insta al Govern a presentar en el ter
mini d’un mes a la Comissió de Cultura i Llengua 
del Parlament el projecte que té previst per al Centre 
d’Arts Santa Mònica, i especialment el seu pressupost, 
plantilla, model de gestió i procediment de selecció de 
la seva direcció si s’escau.»
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels contractes programa amb escoles con·
certades i sobre el desplegament de la Llei 
d’educació
Tram. 250-00384/10

Esmenes presentades
Reg. 18089; 18123 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 18089)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«1. Mantenir els 23 contractes programa que tenia es
tablerts amb diferents escoles concertades de Catalu
nya o, en el seu cas, implantar un sistema de finança-
ment addicional alternatiu equitatiu i suficient per als 
centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya 
que desenvolupin estratègies orientades a assegurar 
l’equitat i a fer possible el millorament dels resultats 
educatius.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 18123)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Mantenir per al curs 2012-2013 els ajuts als cen-
tres concertats de Catalunya que fins el curs 2011-12 
es van acollir a la Resolució EDU/3703/2006, de 15 de 
novembre, i a la Resolució EDU 1519/2007, de 17 de 
maig, per a dur a terme activitats complementàries.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Desplegar la Llei d’educació, d’acord amb el que 
preveuen els seus articles 48.5 i 201, segons les dispo-
nibilitats pressupostàries del Govern.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Montserrat Miró, 
de Montcada i Reixac
Tram. 250-00385/10

Esmenes presentades
Reg. 16093; 18090; 18118 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEU, 30.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 16093)

Addició de nous apartats

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

De un nuevo punto 4

«4. Autoritzar de manera urgent i immediata les par-
tides de despesa destinades a realitzar les Inversiones 
en seguretat indispensables a l’edifici actual de l’IES 
Montserrat Miró i Vilà.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

De un nuevo punto 5

«5. Garantir els recursos necessaris, humans i mate-
rials, per al sistema educatiu a Catalunya, de manera 
que la garantia de la qualitat de l’ensenyament en tots 
els nivells educatius, així com la lluita contra el fracàs 
escolar, siguin prioritats indiscutibles per al Govern de 
la Generalitat, doncs a l’actual conjuntura de dificul-
tats econòmiques i financeres, i davant la necessitat de 
complir amb els objectius de dèficit, els governs auto-
nòmics han de retallar en altres Departaments i parti-
des, abans que en aquelles despeses que afectin direc-
tament al ciutadà i a la nostra societat del benestar, 
com són els recursos dedicats a l’educació, la sanitat i 
els serveis socials.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 18090)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«2. Concretar, per part del Departament d’Ensenya
ment, una data d’inici per a la construcció del nou cen
tre INS Montserrat Miró a Montcada i Reixac, priori-
tari i necessari, en funció de la millora dels ingressos 
de la Generalitat.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 18118)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir la prioritat del Govern en proce-
dir a la construcció de centres que actualment estan en 
mòduls prefabricats, segons les disponibilitats pressu-
postàries.»

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00392/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 16696; 17093; 17765).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la redacció 
d’un pla de millorament del transport de vi·
atgers per carretera entre les ciutats de l’eix 
Diagonal
Tram. 250-00393/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió (reg. 16697; 17095; 17219; 
17766).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la senyalització 
complementària de la connexió de l’eix Dia·
gonal amb els accessos als ports i els aero·
ports
Tram. 250-00394/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió (reg. 16698; 17096; 17220; 
17767).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la duplicitat im·
positiva i el conflicte de competències a les 
comarques de Lleida pel pagament del cà·
non de control d’abocaments i del cànon de 
l’aigua
Tram. 250-00395/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió (reg. 16699; 17097; 17221; 
17768).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació del 
Pla especial de protecció del medi natural i 
del paisatge de l’alta Garrotxa
Tram. 250-00396/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió (reg. 16700; 17098; 17222; 
17769).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la projecció 
d’una rotonda a la intersecció de Riells i Via·
brea de la carretera C·35
Tram. 250-00397/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 16702; 17099; 17770).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les pensions 
del sistema de la seguretat social els bene·
ficiaris de les quals són els infants i els ado·
lescents tutelats per la Generalitat
Tram. 250-00398/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari de 
Ciutadans; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 16704; 17100; 17223; 17728; 17771).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adjudicació de 
les obres de construcció de la Residència i 
Centre de Dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-00399/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 16706; 17101; 17224; 17772).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres de construcció de la llar d’infants 
de l’illa d’equipaments UA3 del barri del Gui·
nardó, de Barcelona
Tram. 250-00400/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 16707; 17102; 17225; 17773).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el reinici de les 
obres de construcció d’una residència i cen·
tre de dia a l’illa d’equipaments UA3 del barri 
del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00401/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 16709; 17103; 17226; 17774).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució de reafirmació del 
Cos de Mossos d’Esquadra com a policia in·
tegral i de reprovació de les declaracions del 
Ministre de l’Interior que ho qüestionaven
Tram. 250-00403/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 16711; 17104; 17227; 17775).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la no renova·
ció d’una professora de la Càtedra Príncep 
d’Astúries de la Universitat de Georgetown, 
de Washington, per raons d’opinió
Tram. 250-00405/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 16713; 17105; 17228; 17776).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els centres 
d’acollida turística
Tram. 250-00406/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 16714; 17106; 17777).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la bonificació 
per recurrència del cost del peatge als usu·
aris habituals de l’autopista Pau Casals resi·
dents al Baix Penedès
Tram. 250-00407/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 16716; 17107; 17229; 17778).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la recepció del 
senyal de la televisió digital terrestre a tots 
els municipis del Montsià, el Baix Ebre i la 
Terra Alta
Tram. 250-00408/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 16719; 17108; 17230; 17779).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió en 
els pressupostos del 2013 d’una partida per 
a fer arribar la televisió digital terrestre al 
Godall
Tram. 250-00409/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 16721; 17109; 17780).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el replanteja·
ment del tancament de dues línies de P3 a 
les escoles de Cardedeu
Tram. 250-00410/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió (reg. 16723; 17231; 17781).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de prevenció i d’extinció d’incendis
Tram. 250-00411/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 16724; 17110; 17232; 17782).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ús del Fons de 
contingència de la Generalitat per a resoldre 
la situació d’emergència de l’Escola Angele·
ta Ferrer, de Mataró
Tram. 250-00412/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 16726; 17111; 17233; 17783).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la restitució de 
la urbanització de la plaça de Sanllehy, de 
Barcelona, i dels espais de les estacions 
afectades per les obres de la línia 9 del metro
Tram. 250-00413/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 16727; 17112; 17234; 17784).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament 
de la presó de Guantánamo
Tram. 250-00414/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió (reg. 16729; 17235; 17785).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya al pas pels barris de Gràcia i 
Can Feu, de Sabadell
Tram. 250-00415/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 16731; 17113; 17236; 17786).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la jornada de 
dedicació especial del personal de l’Admi·
nistració de la Generalitat i sobre les retribu·
cions dels directius del sector públic
Tram. 250-00416/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió (reg. 16732; 17237; 17787).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament 
d’un pont de la carretera BV·2249 entre Sant 
Llorenç d’Hortons i Gelida
Tram. 250-00417/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 17114; 17788).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute pendent a les agrupacions de de·
fensa vegetal
Tram. 250-00418/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 17115; 17789).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Els 
Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00419/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió (reg. 17116; 17238; 17790).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la utilització 
d’espais esportius d’entitats públiques o 
de finançament públic pels infants i adoles·
cents dels centres oberts
Tram. 250-00420/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió (reg. 17117; 17239; 17791).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de gui·
es intèrprets d’emergències de cap de set·
mana per a persones sordcegues
Tram. 250-00421/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 17118; 17792).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de l’aprenentatge de primers auxilis al currí·
culum escolar
Tram. 250-00422/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió (reg. 17119; 17240; 17793).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la generalitza·
ció del programa de consultoria i suport a la 
xarxa de salut mental comunitària a l’atenció 
primària
Tram. 250-00423/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió (reg. 16740; 17120; 17241; 
17794).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2013 al 05.06.2013).
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la neteja del 
Parc Natural dels Ports
Tram. 250-00424/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.
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Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’acomiadament de treballadors de l’Agència 
Catalana de Notícies
Tram. 250-00425/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre el sector del suro
Tram. 250-00426/10

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 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre els mòduls de 
participació i convivència
Tram. 250-00427/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre les taxes muni·
cipals aplicables a la venda ambulant
Tram. 250-00428/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’ocupació per a la reinserció labo·
ral dels beneficiaris de la renda mínima d’in·
serció
Tram. 250-00429/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre el Memorial De·
mocràtic
Tram. 250-00430/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.
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Proposta de resolució sobre la promoció de 
la unitat de la llegua catalana
Tram. 250-00431/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre la commemora·
ció de la batalla de Muret
Tram. 250-00432/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre el finançament 
del Memorial Democràtic i el manteniment 
de la memòria històrica
Tram. 250-00433/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre el trasllat dels 
interns del centre penitenciari de la Trinitat 
Vella i l’enderrocament d’aquest centre
Tram. 250-00434/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per als desocupats de més de cin·
quanta anys
Tram. 250-00435/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre la revisió dels 
protocols per a la gestió de les comunica·
cions dels interns dels centres penitenciaris
Tram. 250-00436/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre la finalització 
i la posada en funcionament dels equipa·
ments de la unitat d’actuació 3 (UA3) del bar·
ri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00437/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre el CAP Jaume I, 
de Montcada i Reixac
Tram. 250-00438/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgèn·
cies nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada 
i Reixac
Tram. 250-00439/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la declaració com a zona sensible de la 
conca i el delta del Besòs
Tram. 250-00440/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució de rebuig de la Llei 
d’ús, protecció i promoció de les llengües i 
modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó
Tram. 250-00441/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre la cessió d’ús 
o propietat de la caserna de la Guàrdia Civil 
de Sant Vicenç dels Horts
Tram. 250-00442/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.
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Proposta de resolució sobre la planificació 
sanitària del Baix Llobregat per al període 
2013·2020 i sobre l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00443/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre la cessió d’ús 
d’uns locals de la Tresoreria de la Seguretat 
Social i la posada en marxa d’un programa 
sanitari i social al CAP Guineueta
Tram. 250-00444/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
contracte programa amb els agents econò·
mics i socials sobre la incidència dels ajus·
taments i la reversió dels sacrificis econò·
mics dels treballadors i els empresaris
Tram. 250-00445/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre l’àmbit de pla·
nificació territorial del Penedès
Tram. 250-00446/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre la transforma·
ció de l’Institut Català de Finances en una 
banca pública i la integració de Catalunya 
Caixa en la banca pública
Tram. 250-00447/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.
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Proposta de resolució sobre la prohibició del 
pas de camions i vehicles de gran tonatge 
per la carretera N·II i sobre la compactació 
del seu traçat
Tram. 250-00448/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre la devolució de 
l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Bar·
celona a la Generalitat destinada a Spanair
Tram. 250-00449/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
regadiu del canal Xerta·Sénia
Tram. 250-00450/10

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 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
tramitació del projecte d’un centre de tele·
comunicacions al cim de Sant Mateu, a Pre·
mià de Dalt
Tram. 250-00451/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre la creació del 
sistema de patent única europea
Tram. 250-00452/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre la constitució 
del consorci cadastral amb l’Administració de 
l’Estat i els municipis
Tram. 250-00453/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.
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Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres del centre d’atenció primària UA3 
al barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00454/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre l’emplaçament 
d’una parada d’ambulàncies medicalitzades 
al CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00455/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres de construcció d’una residència i 
centre de dia a l’illa d’equipaments UA3 del 
barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00456/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre la retransmis·
sió íntegra dels plens del Parlament pel ca·
nal 3/24 de Televisió de Catalunya
Tram. 250-00457/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actu
ació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi
suals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció i la posada en marxa del centre 
d’atenció primària UA3 al barri del Guinardó, 
de Barcelona
Tram. 250-00458/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució de reconeixement de 
la tasca dels agents dels Mossos d’Esqua·
dra i de protecció de llur honorabilitat
Tram. 250-00459/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre l’habilitació 
d’un espai al web de la Generalitat per a in·
formar sobre el Consell Assessor de Políti·
ques Socials i Familiars
Tram. 250-00460/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de l’article 2 del Decret 256/2011, de creació 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars, relatiu a les funcions del Consell
Tram. 250-00461/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
d’una nova Cartera de serveis socials i sobre 
l’avaluació de la segona Cartera de serveis 
socials
Tram. 250-00462/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la freqüència del pas de trens a Viladecans
Tram. 250-00465/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre l’obertura de 
les línies de P3 i la continuïtat de les esco·
les Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor, 
Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt, Can Montllor 
de Terrassa, El Castell de Tona i Gil Cristià i 
Arbós de la Selva del Camp
Tram. 250-00466/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.06.2013 al 12.06.2013).
Finiment del termini: 13.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut de secundària al barri de Can 
Llong, de Sabadell
Tram. 250-00467/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16473 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

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

El barri de Can Llong és una de les zones de no
va construcció de Sabadell amb un dels percentatges 
més elevats de gent jove de tota la ciutat. El barri ocu
pa 642.700m2 d’antics terrenys de conreu que van ser 
qualificats com a residencial en el Pla General de Sa
badell de l’any 1993. Actualment, el barri té al voltant 
de 3000 nous habitatges, dels quals, més del 75% es
tan destinats a habitatges en règim de protecció.

Actualment, el barri té dues escoles públiques que do
nen cabuda als i les nenes d’aquesta zona de la ciutat 
de Sabadell: Escola Can Llong i Escola Mas Boadella.

L’Escola Can Llong va començar el curs 20052006 i, 
per tant, aquest curs ha arribat al sisè curs d’educació 
primària. L’Escola Mas Boadella, per la seva banda, 
va començar el curs escolar 20072008 i, per tant, el 
curs 20162017 està previst que l’escola arribi al seu 
sisè curs d’educació primària.

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Sabadell va apro
var el Mapa Escolar de Sabadell l’any 2004 on es pre
veia la construcció d’un institut de secundària al barri 
de Can Llong per al curs 20152016. Per aquest mo
tiu, el Ple Municipal de Sabadell va aprovar la cessió 
a la Generalitat de Catalunya dels terrenys on s’haurà 
d’ubicar aquest nou centre de secundària de referència 
per al barri.

En aquests moments, i si no es construeix amb certa 
celeritat el nou equipament de secundària per al barri 
de Can Llong, els instituts de referència d’aquest zona 
(l’INS Ferran Casablancas i l’INS Arraona) no podran 
encabir l’oferta necessària segons les dades demogrà
fiques de què disposa l’Ajuntament de Sabadell.

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 iniciar 
tots els tràmits necessaris que resten pendents per a 
construir un institut de secundària per al barri de Can 
Llong, en els terrenys cedits per a aquesta finalitat per 
part de l’Ajuntament de Sabadell, abans que finalitzi el 
curs 20142015.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por
taveu adjunt, GP ICVEUiA 

Proposta de resolució sobre la connexió del 
col·lector de Pi a l’estació depuradora d’ai·
gües residuals de Bellver de Cerdanya
Tram. 250-00468/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16474 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solso
na, diputat, Hortènsia Grau Juan, diputada, Sara Vi
là Galan, diputada 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 de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El col·lector de connexió de les aigües negres de Pi a 
l’estació depuradora d’aigües residuals de Bellver està 
construït des del 2010, malgrat això, les aigües residu
als procedents del nucli de Pi, continuen abocantse al 
Torrent de Pi, afluent del riu Segre, per tal com manca 
el permís per efectuar la connexió definitiva d’aquest 
col·lector amb l’EDAR de Bellver, que també va ser re
modelada per l’empresa pública estatal Acuamed i que 
ja està funcionant.
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La «Comisaría de Aguas de la Confederación Hidro
gráfica del Ebro» ha informat que L’únic motiu pel 
qual no es posa en funcionament és per tal com manca 
que sigui recepcionada per la Dirección General del 
Agua (DGA) i que tampoc ha estat possible establir un 
acord entre la DGA i l’Agència Catalana de l’Aigua per 
tal que aquesta darrera administració la pogués rebre 
i posarla en funcionament ja que l’ACA considera que 
se li hauria de transferir també la titularitat i això, en 
tant sigui qualificada com a obra de interès general de 
l’Estat, no serà possible.

La solució pràctica per resoldre aquest greu problema 
de descoordinació, que està afectant la qualitat de les 
aigües del Torrent de Pi i del curs alt del Segre a la 
Cerdanya, és que, de forma immediata Acuamed, amb 
permís de la DGA, convingués amb l’administració 
local (Ajuntament de Bellver o Consell Comarcal de 
Cerdanya) una cessió d’ús de la infraestructura, cosa 
que permetria que s’utilitzés d’immediat, i que alhora 
es facin les negociacions oportunes per tal que aquesta 
EDAR i les seves instal·lacions de connexió sigui ce
dida a l’Agència Catalana de l’Aigua o a les adminis
tracions locals del territori, per mitjà del corresponent 
conveni.

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: 

Primer. Realitzar totes les gestions necessàries da
vant la Dirección General del Agua del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio ambiente com de 
l’empresa pública Acuamed, per tal que es pugui pro
cedir a la connexió immediata del col·lector d’aigua re
siduals procedents del nucli de Pi, municipi de Bellver 
de Cerdanya, que es va acabar l’any 2010, a l’EDAR 
remodelada d’aquest municipi, per tal d’evitar que es 
continuïn abocant aigües negres en el Torrent de Pi 
que aboca al curs alt del Riu Segre..

Segon. Realitzar també les gestions necessàries per tal 
que, provisionalment i de forma immediata, l’empresa 
pública estatal Acuamed, amb el permís de la Direc
ción General del Agua del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio ambiental, convingui amb les 
administracions locals que actuen sobre aquest terri
tori, una cessió temporal d’ús del referit col·lector així 
com la seva connexió a la EDAR de Bellver de Cer
danya.

Tercer. Fer les gestions oportunes per tal que aquesta 
EDAR i les seves instal·lacions de connexió puguin ser 
cedides definitivament a l’Agència Catalana de l’Aigua 
o a les administracions locals del territori, per mitjà 
del corresponent conveni, en qualsevol forma legal, 
començant per l’encomana de gestió, en tant no s’acon

segueixi el canvi de qualificació d’instal·lació d’interès 
general, que permeti la cessió de la titularitat plena.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Salvador Milà Solsona, 
Hortènsia Grau Juan, Sara Vilà Galan, diputats, del 
GP d’ICVEUiA

Proposta de resolució sobre la provisió de 
plantilles del Departament d’Ensenyament 
per al curs 2013·2014
Tram. 250-00469/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

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

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Ca
talunya porta treballant, especialment amb la Junta Cen
tral de Directors/es, el decret de provisió de plantilles 
que s’ha d’aplicar en els propers cursos al nostre país.

Segons la normativa vigent actual, la responsabili
tat pública sobre la decisió del lloc de treball que han 
d’ocupar el cos de professors/es recau sobre el Depar
tament d’Ensenyament i no sobre la direcció d’un cen
tre educatiu. Des del govern, no obstant, s’ha de com
plir amb els principis de la funció pública: objectivitat 
i transparència.

A més, cal recordar que el decret de provisió de plan
tilles també té una incidència important sobre el cos 
de personal interí i substitut, ja prou maltractat en els 
últims anys per part del Departament d’Ensenyament. 
S’ha de garantir en el cos d’interins i substituts, així 
com a la plantilla de funcionaris, els principis d’objec
tivitat i transparència.

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: 
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1. No modificar el decret de provisió de plantilles fins 
que no hi hagi consens i acord amb els Sindicats i les 
AMPAs.

2. Vetllar per a què el decret de provisió de plantilles 
compleixi, sense excepcions, els principis d’objectivi
tat i transparència.

3. Garantir que, en negociacions futures, els acords 
que suposin un canvi de model organitzatiu no s’acor
din de forma unilateral amb una de les parts, sinó en la 
Mesa Sectorial que és l’òrgan legalment legitimat per 
a aquests efectes.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por
taveu adjunt,  GP ICVEUiA 

Proposta de resolució sobre l’accés al portal 
de gestió laboral Atri dels treballadors inte·
rins cessats inclosos en borses de treball de 
la Generalitat
Tram. 250-00470/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16476 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

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 de Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

ATRI és el portal per a la gestió laboral de tots els 
empleats i empleades de la Generalitat de Catalunya. 
El portal disposa d’una part pública, a la qual poden 
accedir tots els treballadors de la Generalitat de Cata
lunya amb accés a la xarxa, i d’una part privada, que 
conté les dades personals dels treballadors. Aquest 
servei és vital per aquells funcionaris o treballadors, 
interins, tant els que encara disposen de lloc de treball, 
com aquells que han estat cessats en els dos últims 
anys de retallades a la funció pública, per tal com els 
permet fer el seguiment i estar informats al dia de les 
places disponibles en la bossa de treball de la Genera
litat, i fer consultes sobre el seu lloc a la llista d’espera 
per possibles recontractacions, etc.

Recentment, els treballadors i treballadores interins de 
serveis penitenciaris i d’altres dependents del Depar

tament de Justícia que, tot hi haver estat cessats en els 
darrers dos anys, estaven en la bossa de treball a l’es
pera de que es tornin a necessitar ocupar els llocs de 
treball de què van ser acomiadats, en la mesura que es 
posin en marxa nous equipaments i serveis ja previs
tos, han vist denegat el seu accés a dit portal d’infor
mació de la seva situació laboral i de possibles ofertes 
de treballs, en la bossa de treball de la Generalitat. Da
vant la queixa dels afectats, l’explicació donada pels 
responsables és que « els treballadors cessats de la Ge
neralitat que estan a la bossa de treball, sols poden te
nir accés a aquest portal durant un any, i els que s’han 
vist privats d’aquest servei ja feia més d’un any que 
havien estat cessats.»

Aquesta actuació de l’actual Govern de la Generalitat 
és contrària al que disposa la llei 7/2007 de 12 d’abril, 
del Estatut bàsic dels empleats públics que estableix 
en el seu art 10.5 que els interins tindran les mateixes 
garanties que els funcionaris amb plaça amb propietat, 
i entre aquests drets hi figura l’accés a la informació. 
Tant més quan el Conseller de Justícia ha informat re
centment al Parlament que properament s’obriran els 
centres penitenciaris d’El Catllar, a Tarragona i del 
Puig de les Basses a Figueres i que es necessitarà nou 
personal.

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, i molt espe
cialment al Departament de Justícia, a que, de forma im
mediata, restableixi el dret a accedir al portal ATRI d’in
formació sobre gestió laboral, a tots els funcionaris i 
treballadors interins i interines que han estat cessats en 
els anys 2011 i 2012, especialment els adscrits als diver
sos serveis dependents del Departament de Justícia, i que 
continuen inclosos a la bossa de treball de la Generalitat 
per tal de poder estar informats de les oportunitats de 
tornar a ser contractats, quan hi hagi places disponibles 
per vacants o de nova creació, tal com se’ls ha promès 
reiteradament pels responsables.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP ICVEUiA Diputat GP ICVEUiA 
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
i la instal·lació de mòduls prefabricats a l’Es·
cola Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00471/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16481 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

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

L’escola Quatre Vents, a la Barriada Nova de Cano
velles (Vallès Oriental) està ubicada en mòduls pre
fabricats des de la seva posada en marxa, ara fa set 
anys. El centre, que treballa com a comunitat educa
tiva d’aprenentatge amb una forta implicació al terri
tori, està a l’espera de construir el nou edifici que ha 
d’acollir l’escola i que el govern de la Generalitat es 
va comprometre a incloure la partida als pressupostos 
de 2013 en una reunió mantinguda amb la comunitat 
educativa l’any 2012 a les dependències de Via Au
gusta.

El centre educatiu està composat d’una doble línia fins 
a 4rt curs i un grup mixt de 5è i 6è que comparteixen 
espai. Actualment, el centre té garantida la seva conti
nuïtat donat l’increment de població que ha viscut Ca
novelles. Aquest augment poblacional ha fet que, per 
exemple, en l’últim període de preinscripció i matri
culació, la demanda de places (55) ha estat superior 
a l’oferta (50) fent que 5 famílies haguessin de buscar 
una escola alternativa per als seus fills i filles.

L’escola presenta algunes mancances puntuals i es
tructurals en els mòduls prefabricats que dificulten el 
seu dia a dia: goteres, embassaments d’aigua que pro
voquen plagues de mosquits tigres, canalitzacions ir
regulars, desnivells que provoquen embassament d’ai
gua, etc. A més, els últims mòduls prefabricats que 
s’han instal·lat a l’escola no han anat acompanyat del 
mobiliari necessari, tal com prestatgeries, armaris, 
etc. A aquesta difícil situació s’afegeix la falta d’es
pai que pateix l’escola i que impossibilita, entre d’al
tres aspectes, un espai d’emmagatzematge. El proper 
curs 20132014, amb la incorporació de nou alumnat, 
la falta d’espai pot provocar la desaparició de la bi
blioteca escolar incomplint, així, la normativa vigent 
actual.

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. Garantir el manteniment i la reparació de les defici
ències estructurals dels mòduls prefabricats de l’escola 
Quatre Vents de Canovelles (Vallès Oriental) en coor
dinació amb l’Ajuntament de Canovelles i la comunitat 
educativa del centre.

2. Dotar l’escola Quatre Vents del mobiliari necessari 
per al seu òptim funcionament (prestatgeries, armaris, 
etc) segons la demanda de la comunitat educativa del 
centre.

3. Instal·lar un nou mòdul prefabricat a l’escola Qua
tre Vents amb l’objectiu de garantir l’espai necessari 
per a les activitats educatives així com la biblioteca 
de l’escola.

4. Agilitzar els tràmits per a la construcció del nou 
equipament que ha d’acollir l’escola Quatre Vents de 
Canovelles i acceptar els terrenys cedits per part de 
l’Ajuntament de la localitat.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por
taveu adjunt GP ICVEUiA 

Proposta de resolució sobre la inclusió en 
la Cartera de serveis socials de mesures 
d’atenció social i educativa amb relació a 
les situacions de risc regulades per la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la in·
fància i l’adolescència
Tram. 250-00472/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16619 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
Rueda, diputat, Fernando Sánchez Costa, diputat del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
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 de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la in
fància i l’adolescència, contempla que les mesures que 
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es poden establir un cop valorada la situació de risc 
d’un menor són les següents: 

a) L’orientació, l’assessorament i l’ajut a la família. 
L’ajut a la família inclou les actuacions de contingut 
tècnic, econòmic o material dirigides a millorar l’en
torn familiar i a ferhi possible la permanència de l’in
fant o l’adolescent.

b) La intervenció familiar mitjançant l’establiment de 
programes socioeducatius per als progenitors, tutors o 
guardadors amb la finalitat que assoleixin capacitats 
i estratègies alternatives per a la cura i l’educació de 
llurs fills o de l’infant o l’adolescent tutelat.

c) L’acompanyament de l’infant o l’adolescent als cen
tres educatius o a altres activitats, i el suport psicolò
gic o els ajuts a l’estudi.

d) L’ajut a domicili.

e) L’atenció en centre obert i altres serveis socioedu
catius.

f) L’atenció sanitària, que inclogui la intervenció psi
coterapèutica o el tractament familiar, tant per als pro
genitors o els titulars de la tutela o de la guarda, com 
per a l’infant o l’adolescent.

g) Els programes formatius per a adolescents que han 
abandonat el sistema escolar.

h) L’assistència personal per als progenitors, tutors i 
guardadors amb diversitat funcional que els permeti 
assumir llurs obligacions d’atenció i cura dels infants 
i els adolescents.

i) L’assistència personal per als infants i els adoles
cents amb diversitat funcional que els permeti superar 
la situació de risc.

j) Qualsevol altra mesura de caràcter social i educatiu 
que contribueixi a la desaparició de la situació de risc.

Aquestes mesures d’atenció als menors en situació de 
risc que consisteixen en prestacions de serveis o eco
nòmiques tenen el caràcter de prestacions garantides 
als efectes de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de ser
veis socials, tal i com especifica l’article 15.3 de la Llei 
14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència: 

Les prestacions de serveis i econòmiques necessàries 
per a complir les mesures de protecció dels infants o 
els adolescents en situació de risc o desemparament 
tenen el caràcter de prestacions garantides als efectes 
establerts per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de ser
veis socials.

Malgrat això, en la Cartera de Serveis Socials actual
ment en vigor per al període 20102011 i aprovada pel 
Decret 142/2010, d’11 d’octubre no s’han previst com 
a prestacions garantides el conjunt de mesures d’aten
ció als menors en situació de rics que estableix l’article 

104 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència.

De fet, la Cartera de Serveis Socials en vigor només 
preveu el servei d’intervenció socioeducativa no resi
dencial per a infants i adolescents (1.1.6.1), és a dir als 
Centres Oberts, als que, òbviament, els atribueix un 
caràcter de prestació garantida.

Per una altra banda, la Cartera de Serveis Socials, 
també estableix el Servei d’ajuda a domicili (1.1.2.1), 
però dirigida a la població en general i no de forma 
específica per a l’atenció de les famílies amb menors 
en situacions de rics. De fet, segons el Pla Estratègic 
de Serveis Socials (20102013), a l’any 2008 només un 
7,17% dels beneficiaris de la mesura d’ajuda a domicili 
van ser menors en risc.

Tot plegat fa que, més enllà de la regulació de les me
sures d’atenció als menors en situació de risc i de re
coneixement legal del caràcter de prestacions garanti
des, sigui necessari que quedin efectivament garantida 
l’ordenació i provisió d’aquests recursos i serveis di
rigits a controlar o neutralitzar les situacions de risc 
dels menors.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a incloure en la propera Cartera de Serveis 
Socials les mesures d’atenció social i educativa davant 
les situacions de risc contemplades a l’article 104 de la 
Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència amb caràcter de prestacions garanti
des als efectes de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials, tal i com especifica l’article 15.3 de la 
Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López Rue
da, Fernando Sánchez Costa, diputats, del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre el desplega·
ment reglamentari de la Llei 14/2010, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’ado·
lescència
Tram. 250-00473/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16620 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
Rueda, diputat, Fernando Sánchez Costa, diputat del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
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 de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

L’aprovació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportu
nitats en la infància i l’adolescència, va marcar un can
vi legislatiu important abastant tota la legislació cata
lana sobre infància i adolescència existent a Catalunya 
i visualitzant l’infant i l’adolescent com a subjecte de 
drets i oportunitats, tal i com ja reconeixia la Llei Or
gània 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del 
Menor.

Una de les novetats que la llei inclou és la distinció 
entre les situacions de risc i de desamparament que 
desenvolupa el Títol II de l’esmentada Llei Orgànica 
1/1996, malgrat que el concepte de desamparament 
ja es va introduir en la nostra legislació mitjançant la 
Llei 21/1987, d’11 de novembre, per la que es modifi
quen determinats articles del Codi Civil i la Llei d’En
judiciament Civil en matèria d’adopció, on va substi
tuir el concepte d’abandonament.

Això no implica que amb anterioritat a l’entrada en vi
gor de la LDOIA no existissin situacions de risc. El 
que significa és que abans de l’aprovació de la Llei 
14/2010, el que succeïa era que totes les situacions de 
desprotecció es reconduïen al desemparament i, en de
terminats casos, els seus efectes esdevenien un requisit 
excessiu.

En la Llei 14/2010, les situacions de risc, l’infant es 
veu limitat i perjudicat a nivell personal, però no és 
necessària la separació del seu nucli familiar. En can
vi, en les situacions de desamparament, l’infant es tro
ba en una situació en què li falten elements bàsics per 
al seu desenvolupament personal i cal aplicar una me
sura que impliqui la separació del seu nucli familiar.

Pel que fa a les situacions de risc, la llei estableix, en 
el seu article 102.1 la seva definició en la que s’entén 
per situació de risc la situació en què el desenvolupa

ment i el benestar de l’infant o l’adolescent es veuen 
limitats o perjudicats per qualsevol circumstància per
sonal, social o familiar, sempre que per a la protecció 
efectiva de l’infant o l’adolescent no calgui la separa
ció del nucli familiar.

Per a la valoració de la situació del menor, els profes
sionals dels serveis socials hauran de considerar, una 
llista d’indicadors i factors de risc i de protecció i resi
liència establerts a l’article 102.2 i 79 de la pròpia llei.

Per una altra banda, la Llei, configura un sistema 
d’atenció i protecció pública de la infància i l’adoles
cència descentralitzat, atribuint competències als ens 
locals i a l’Administració de la Generalitat, on la com
petència per valorar les situacions de risc i adoptar les 
consegüents mesures de protecció correspon a l’Ad
ministració local, a través dels serveis socials bàsics. 
Malgrat això en el cas de que la situació sigui de risc 
greu, hauran d’intervenir, a més, els serveis socials es
pecialitzats per a l’elaboració del compromís socioe
ducatiu segons disposa la llei al seu article 103.

El problema es planteja perquè la llei no extableix els 
criteris per distingir les situacions de risc greus de les 
lleus, moderades o no greus i, donat que no s’ha des
plegat aquest important punt de la llei de manera re
glamentària els professionals no tenen actualment de
senvolupada de manera seriosa eines metodològiques 
que els permetin conèixer amb molt de rigor la situa
ció de l’infant, interpretarla i saberne valorar la gra
vetat del risc.

El debat no és nou. La diversitat i la quantitat de pro
grames, de protocols, de plans d’infància territorials, 
de llistats d’indicadors de risc i de circuits han estat 
i són molts, fet que ha respost a la necessitat que s’ha 
tingut d’estructurar la intervenció dirigida a la infàn
cia en risc, tant a nivell de l’atenció primària com es
pecialitzada. Malgrat això, aquesta riquesa, però, tam
bé conté aspectes que contribueixen a les disparitats 
d’actuacions i a les descoordinacions que perjudiquen 
l’eficiència del sistema de protecció. El panorama ac
tual entre els diferents nivells administratius i territo
rials requereix ara d’un esforç d’articulació i d’integra
ció per oferir missatges unitaris i instruments comuns 
en el desplegament de la Llei.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a desenvolupar reglamentàriament la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència per definir clarament les situacions de 
risc lleu, moderat i greu, en el que s’incorporin di
ferents llistats d’indicadors i d’observacions sobre el 
risc, alguns també de protecció i resiliència, i diferents 
criteris per a la presa de decisions a l’hora de determi
nar el nivell d’intervenció realizant una feina d’inte
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gració, per tal que, tant des de l’atenció primària com 
des de l’especialitzada, se sàpiga quins són els criteris 
comuns a tots els professionals.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López Rue
da, Fernando Sánchez Costa, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la modificació 
del mapa de zones del sistema tarifari integrat
Tram. 250-00474/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 16752 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, 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 de Terri
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Atès que el terme municipal de Sant Cugat és molt ex
tens i presenta un centre compactat però uns barris i 
districtes massa desconnectats del nucli urbà. Essent 
convenient evitar que aquesta configuració arribi a 
deshumanitzar la ciutat, connectant els barris i distric
tes entre si i amb el centre de la ciutat mitjançant un 
transport públic eficient, amb una freqüència de pas i 
uns preus raonables.

Atès que la situació geogràfica de Sant Cugat, a cavall 
entre Barcelona i el Vallès, fa que l’actual Sistema Ta
rifari Integrat perjudiqui especialment els usuaris i les 
usuàries d’FGC i Rodalies de Catalunya de Sant Cu
gat. Essent convenient la substitució de l’actual Siste
ma Tarifari Integrat per un sistema en què el preu s’es
tableixi d’acord amb la distància recorreguda.

Atès que el municipi de Sant Cugat del Vallès forma 
part, en el marc de l’actual Sistema Tarifari Integrat, 
de la zona tarifaria 2 mentre que d’altres municipis 
més llunyans de Barcelona es troben a la zona tarifa
ria 1. Essent una realitat que la majoria dels desplaça
ments en FGC es produeixen des de o cap a Barcelona.

Atès que una part important de la població università
ria santcugatenca estudia a les universitats Autònoma 
de Barcelona i Politècnica de Catalunya, situades als 
municipis de Cerdanyola i Terrassa, respectivament. 
I tenint present que dits municipis pertanyen a les zo

nes tarifaries 2 i 3, respectivament. Existint un títol de 
transport anual amb desplaçaments il·limitats des de 
l’estació d’FGC seleccionada fins a l’estació d’FGC de 
la UAB amb un preu que vària segons el nombre de 
parades a realitzar.

Atès que el Departament de Territori i Sostenibili
tat ha modificat recentment el recorregut de la línia 
de Rodalies de Catalunya R7, eliminant el seu pas per 
Sant Cugat i fentne finalitzar el recorregut a Cerda
nyola Universitat. Essent aquesta línia l’única que con
nectava el nostre municipi amb Sant Andreu Arenal.

Atès que l’eliminació de la línia R7 a Sant Cugat ha su
posat un augment dels usuaris i les usuàries de la línia 
d’autobus interurbà A4 que realitza un recorregut sem
blant. Arribant aquest increment a determinades ho
res a col·lapsarne el servei dificultant la mobilitat i el 
confort dels usuaris i les usuàries del transport públic.

Atès que l’actual connexió entre les estacions d’FGC 
de Volpelleres i de Rodalies de Catalunya de Sant Cu
gat és pràcticament inexistent. Essent necessari cami
nar més de 600 metres en un recorregut que fa neces
sari creuar una carretera.

Atès que l’intercanviador que ha de permetre un mi
llor enllaç entre ambdós serveis de transport no comp
ta amb cap partida pressupostaria ni calendari d’exe
cució.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Sol·licitar a l’Autoritat del Transport Metropolità la 
reconsideració del mapa de zones del sistema tarifa
ri integrat de la RMB quan s’implanti el nou sistema 
de validació i venda basat en la Tmobilitat, que en tot 
cas tindrà lloc abans de finalitzar aquesta legislatura, 
garantint que el municipi de Sant Cugat del Vallès no 
pertanyerà a una corona superior de la d’altres munici
pis que es troben situats a una major distància geogrà
fica de Barcelona. Així mateix, demanar a l’ATM la 
realització d’un estudi sobre l’establiment d’un sistema 
de quilometratge que pugui substituir l’actual sistema 
tarifari integrat a mitjà termini en el marc del projecte 
Tmobilitat.

2. Modificar abans de finalitzar el 2013, previ estudi 
de la seva factibililitat tècnica, l’actual títol de trans
port de què disposen els estudiants de la UAB per tal 
que permeti la combinació de diferents mitjans de 
transport públic i que s’estableixi un títol de transport 
similar per als estudiants d’altres universitats.

3. Perllongar el trajecte de la línia R1 de Rodalies de 
Catalunya per tal que finalitzi el seu recorregut a Sant 
Cugat del Vallès en lloc de ferho a Molins de Rei.
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4. Fer les gestions necessàries al Govern de l’Estat 
perquè doti una partida pressupostaria per a la cons
trucció de l’intercanviador de l’estació d’FGC de Vol
palleres i l’estació de Rodalies de Sant Cugat del Va
llès. Mentre no es dugui a terme aquesta obra, realitzar 
obres de millora de l’actual enllaç entre les estacions 
d’FGC de Volpelleres i de Rodalies de Coll Favà per 
tal de reduir la distància a recórrer, dins de les dispo
nibilitats pressupostàries.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució de rebuig de l’home·
natge fet a la Hermandad Nacional de Ve·
teranos de la División Azul l’11 de maig de 
2013 i sobre el cessament de la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya
Tram. 250-00475/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16914 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

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 passat dia 11 de maig,a la caserna de la Guàrdia 
Civil de Sant Andreu de la Barca, la Delegada del Go
vern de l’estat a Catalunya va condecorar a un repre
sentant de la Hermandad Nacional de Veteranos de la 
División Azul, una unitat organitzada per la dictadu
ra franquista per ajudar al règim nazi d’Adolf Hitler. 
Aquest fet seria insòlit i impossible a qualsevol país 
europeu i esdevé una vergonya per a la institució que 
l’ha protagonitzat. A més, l’explicació oficial donada, 
basada en recordar que també es va condecorar a una 
representació de l’Associació d’Aviadors de la Repú
blica constitueix una argumentació inacceptable i in
sultant ja que equipara als defensors de la legalitat re
publicana contra un cop d’estat feixista amb els que 
varen ajudar amb les armes a un dels pitjors règims 
que mai han existit: el nazisme.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Condemna qualsevol tipus d’homenatge a grups o 
unitats vinculades al franquisme o al nazisme, com a 
impropi d’una societat democràtica, i en concret rebut
ja l’homenatge retut el dia 11 de maig a la caserna de 
la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca, a la Her
mandad Nacional de Veteranos de la División Azul.

2. Condemna les explicacions oficials que intentaven 
equiparar a l’Associació d’Aviadors de la República,que 
varen defensar la legalitat i la democràcia, amb una 
unitat que va ajudar al règim nazi d’Adolf Hitler.

3. Exigeix la dimissió o el cessament immediat de la 
Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, Maria de 
los Llanos de Luna, per participar en un homenatge 
a una unitat organitzada per la dictadura franquista 
amb la finalitat de donar suport militar al règim nazi 
d’Adolf Hitler.

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

Proposta de resolució

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por
taveu adjunt; Jaume Bosch Mestres, diputat, del GP 
d’ICVEUiA

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de sanejament i abastament del 
Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar
Tram. 250-00476/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16915 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

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 de Justí
cia i Drets Humans.

Exposició de motius

El 6 de maig, aprofitant l’enrenou del suïcidi d’un pres 
es produïa una nova fuga a la presó de Tarragona, fu
ga que es suma a les altres cinc que s’han produït a 
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les presons catalanes des del començament d’any. Pe
rò a més dels problemes generals del parc d’equipa
ments penitenciària, Tarragona pateix una situació parti
cular atès que la presó actual i acull uns 415 interns, dels 
quals 120 estan en règim obert, però té una capacitat per 
a 250 interns és a dir que està a un 66% per sobre del seu 
aforament. Mentrestant, al Catllar, la nova presó de Mas 
d’Enric està acabada des de juny de 2012 i representa per 
a la Generalitat una despesa d’un mlio i mig d’euros al 
mes en concepte de manteniment i del cànon mensual 
que cal abonar a l’empresa constructora.

Des del 2010 es va signar un protocol entre l’ACA i 
l’Ajuntament de Tarragona per tal de solucionar els pro
blemes de sanejament derivats de l’EDAR i que afec
taven el nucli de la Mora, en l’esmentat conveni es pro
posaven les solucions tècniques necessàries per tal de 
poder construir l’EDAR del Catllar minimitzant l’im
pacte en el veïnat de la Mora i millorant la recàrrega 
de l’aqüífer.

Tanmateix el 2011 es va aprovar la construcció d’una 
tubària per a portar l’aigua potable des de Boscos fins 
la presó, obra que a data d’avui no ha començat.

La situació actual de massificació i manca de segu
retat que viu el centre penitenciari de Tarragona, així 
com la creació de nous llocs de treball que compor
taria la nova presó i el cost mensual de manteniment 
d’un equipament tancat fan imprescindible fer les ac
cions necessàries per a garantir la seva apertura el més 
aviat possible.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat: 

1. Incloure en el proper pressupost les partides neces
sàries per a realitzar les obres de sanejament i abasta
ment pendents que garanteixin el funcionament de la 
presó de Mas Enric del Catllar.

2. Recuperar el protocol signat entre l’ACA i l’Ajunta
ment de Tarragona pel que fa a la construcció del siste
ma de sanejament del Catllar.

3. Establir una calendarització del traspàs i del tanca
ment de l’antiga presó amb una proposta progressiva 
de creació dels nous llocs de treball necessaris per al 
seu funcionament.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por
taveu adjunt; Hortènsia Grau Juan, diputada, del GP 
d’ICVEUiA

Proposta de resolució sobre la compatibili·
tat en els càrrecs del president de l’Hospital 
Clínic de Barcelona i de l’Hospital de la San·
ta Creu i Sant Pau
Tram. 250-00477/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 16976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los ar
tículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, pre
senta la siguiente propuesta de resolución para que sea 
sustanciada en la Comisión de Salud.

Exposición de motivos

El Honorable Sr. Xavier Pomés i Abella ostenta de for
ma simultánea las presidencias del Hospital Clínic de 
Barcelona y del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
con los cargos de consejero de dos grupos empresa
riales con importantes intereses sanitarios en Catalu
ña. El primer grupo empresarial es ECenter Network, 
holding propietario de Ambulancias Reus, concesio
nario del Servicio de Emergencias Médicas del Servi
cio Catalán de la Salud en las comarcas de Tarragona, 
mientras que el segundo es el Grupo MGO, especiali
zado en consultoría, prevención de riesgos laborales y 
explotación de equipamientos sanitarios.

Por estos motivos, el grupo Parlamentario de Ciuta
dans presenta la siguiente 

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a destituir inmediatamente al Honorable 
Sr. Xavier Pomés i Abella de sus cargos de presiden
te del Hospital Clínic de Barcelona y del Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, por manifiesta incompati
bilidad ética entre su responsabilidad pública al fren
te del Hospital Clínic de Barcelona y del Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau y la defensa de sus intereses 
privados como consejero de ECenter Network y del 
Grupo MGO, concesionarios de servicios públicos de 
titularidad de la Generalitat o prestadores de servicios 
para la misma.

Palacio del Parlamento, 21 de mayo de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/04/catalunya/1352054290_497073.html
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Proposta de resolució sobre el servei de 
transport escolar per als alumnes de l’Esco·
la Herois del Bruc i de l’Institut Guinovarda, 
de Piera
Tram. 250-00478/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16979 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

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

A Piera l’Escola Herois del Bruc és una escola pública 
de tres línies d’educació infantilprimària (des dels 3 
als 12 anys) i l’IES Guinovarda és un Institut on s’im
parteix de primer a quart d’ESO. Durant més de dues 
dècades han estat no només els centres de referència a 
Piera sinó que ha acollit també alumnes de diferents 
municipis dels voltants. En tot aquest temps, els cen
tres educatius i els seus diferents claustres han treba
llat pedagògicament els lligams amb l’entorn social de 
l’escola amb multitud de projectes referits a la realitat 
del municipi. D’aquí la relació estreta entre els centres 
i el poble, i entre la direcció dels centres i l’Ajuntament 
de Piera.

En total són més de 700 nens que venen de tots els 
barris de Piera, alguns d’aquests barris estan a 14 kilò
metres del centre escolar, i què es mobilitzen en menys 
d’una hora de temps i poc espai amb el transport es
colar col·lectiu, el que ho fa imprescindible per l’accés 
dels alumnes de determinats barris al centre escolar, 
ja que; de ferho en vehicle particular privat, s’ocasio
naria un important caos circulatori amb els riscos que 
això suposa i més contaminació a la localitat.

El Govern de la Generalitat és l’administració amb 
plenes competències en educació i per tant el respon
sable de vetllar per assegurar que els alumnes puguin 
arribar als seus centres educatius tal com estableix la 
Llei d’Educació de Catalunya.

Atesa la realitat de la Comarca de l’Anoia i del muni
cipi de Piera en particular, que compta amb barris dis
seminats, i distàncies importants entre ells i el nucli on 
estan ubicats els centres educatius esmentats, hauria 
de ser factor decisiu a l’hora de dissenyar determina
des polítiques des de les administracions.

Atès que les polítiques de transport escolar impulsa
des des del Consell Comarcal de l’Anoia per la Delega
ció de la Generalitat, no haurien de ser una excepció. 
La necessitat de l’alumnat que cursa l’educació obli
gatòria i postobligatòria de matricularse en centres 
educatius de fora i dins del seu municipi de residencia 
han estat circumstàncies fins ara tingudes en compte 
a l’hora de fixar els criteris per subvencionar el trans
port escolar.

Atès que a Piera per les seves característiques mor
fològiques, el transport escolar col·lectiu ha estat con
siderat, reconegut i assumit sempre com a obligatori.

Atès que l’establiment dels criteris, més enllà de l’obli
gatorietat legal, ha de respondre clarament a una de
terminada realitat territorial. I la modificació d’aquest 
criteris no es pot entendre sense considerar aquestes 
característiques territorials, econòmiques i socials, 
sempre amb la finalitat de cercar l’equitat i la cohesió 
social, i tenint en compte que es tracta d’una regulació 
en matèria d’educació, un pilar bàsic per a la nostra so
cietat actual i de futur.

Atès que el Govern del Consell Comarcal de l’Anoia 
seguint les instruccions del Departament d’Ensenya
ment de la Generalitat, que és qui té la competència; 
i en la línia iniciada de només equilibrar el pressu
post per la via de despeses proposa un copagament del 
servei escolar a les famílies dels alumnes per el curs 
201213. En concret el cost que hauran d’assumir les 
famílies és de 265 euros a l’any a raó d’1,5 euros per 
dia i nen aproximadament, creantse així un greuge 
important respecte els alumnes que no s’han de tras
lladar. A més a més aquests nens i nenes s’han de que
dar a dinar a l’escola al fer l’horari partit.

Atès que la proposta que es fa per part del Consell Co
marcal de l’Anoia suposarà la instauració d’un preu pú
blic pels usuaris sense revisar l’actual sistema d’ajuts i 
sense corregir algunes discriminacions que ja s’esta
ven produint en l’actual sistema.

Atès que aquestes situacions castiguen directament 
als sectors més vulnerables de la ciutadania i a aque
lles famílies que viuen més allunyades dels centres 
educatius del municipi, suposant una discriminació 
d’aquests a l’accés als serveis educatius així com del 
treball per la cohesió socials i la igualtat d’oportunitats 
de tota la ciutadania.

Atès que el passat dia 31 de maig de 2012, el Consell 
Comarcal de l’Anoia va fer arribar als pares el formula
ri per reservar la plaça de transport pel curs 20122013 
amb l’obligatorietat d’avançar l’import de tres mesos.

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: 
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1. Modificar el Decret pel qual es regula el servei 
transport escolar per tal de facilitar el desplaçament de 
l’alumnat en educació obligatòria i els criteris que el 
desenvolupen tal com preveu la Llei Orgànica d’Edu
cació i la Llei d’Educació de Catalunya, amb l’objectiu 
de garantir amb igualtat de condicions el transport i 
menjadors escolars de manera gratuïta, a tots aquells 
alumnes que necessiten transport escolar, tant per es
tar escolaritzats en un centre de fora del municipi de 
residència, com també aquells alumnes que necessi
tin traslladarse des de barris allunyats dins del mateix 
municipi, com és el cas específic de Piera.

2. Dotar al Consell Comarcal de l’Anoia dels recursos 
econòmics necessaris per a què els alumnes de l’Es
cola Herois del Bruc i de l’IES Guinovarda, que viuen 
tant fora del municipi de Piera com en barris allunyats 
dels centres educatius, puguin disposar de servei de 
transport gratuït tal com es venia fent fins al curs pas
sat, ateses les especials característiques de Piera i la 
seva realitat territorial.

3. Manifestar el suport a l’AMPA de l’Escola Herois 
del Bruc i per extensió al conjunt de la comunitat edu
cativa en la seva reclamació d’una oferta pública, dig
na i de qualitat incloent el transport escolar universal.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por
taveu adjunt, GP ICVEUiA 

Proposta de resolució sobre la gestió de la 
finca Bombita, de Deltebre
Tram. 250-00479/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 17159 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Lluís Salvadó i Tenesa, diputat, Marta Rovira 
i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, 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 de Terri
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

A data 12 de juny del 2009, el Consell de Ministres 
va autoritzar la declaració d’utilitat pública i l’adquisi
ció de la finca «Bombita» del municipi de Deltebre per 
incorporarla al domini públic marítimterrestre, amb 
l’objectiu de transformarla en un espai natural soste

nible incorporant les infraestructures necessàries per 
al gaudi dels visitants.

El 14 de novembre del 2011 la Secretària d’Estat del 
Canvi Climàtic del Ministeri d’Agricultura, Alimen
tació i Medi Ambient acordava constituir formalment 
una Comissió per a la gestió de la finca, integrada per 
les diferents administracions afectades, entre les que 
hi havia l’Ajuntament de Deltebre, i així poder complir 
els objectius marcats. La creació d’aquesta Comissió, 
que encara no s’ha produït, és vital per poder fer una 
gestió turística i mediambiental adequada de la finca 
i evitar diverses afectacions negatives com poden ser 
les plagues del barrinador per al cultiu de l’arròs o dels 
mosquits per als habitants i visitants del municipi.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a fer les gestions necessàries davant el govern 
de l’Estat per a crear, amb caràcter d’urgència, la Co
missió Mixta per a la gestió de la finca «Bombita» del 
municipi de Deltebre, en compliment de l’acord assu
mit per la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Josep Lluís Salvadó i Tenesa Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Polinyà
Tram. 250-00480/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 17193 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez
Sampere Rodrigo, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’escola de Polinyà es troba situada en un indret provi
sional del poble, sense tenir cap escola referent al cos
tat que li serveixi per compartir espais.

L’escola de Polinyà, de dos anys de vida, té un espai 
limitat per créixer de manera provisional.
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En els dos darrers plans quinquennals de noves cons
truccions del Departament d’Ensenyament consta la 
seva realització definitiva en un espai del mateix barri 
del municipi. I així es va ratificant des dels SSTT del 
Vallès Occidental.

La incertesa i el neguit de les famílies és molt gran, ja 
que no acaben de saber quina serà la data de la cons
trucció del centre.

La satisfacció de les famílies pel projecte educatiu del 
centre és molt gran, però aquesta incertesa els fa patir 
molt. Tots els nens i nenes del centre, excepte dos, són 
els germans grans de la família i a les famílies els ne
guiteja encara més la ubicació per als germans petits, 
ara menors de 3 anys o en fase de gestació.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a que la construcció defi
nitiva de l’escolà de Polinyà no vagi més enllà del curs 
20142015, per poder instal·larse al nou edifici el  
curs 20152016.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez
Sampere Rodrigo, diputada; Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
provisional d’un nou mòdul prefabricat a 
l’Escola Polinyà
Tram. 250-00481/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 17194 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez
Sampere Rodrigo, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’escola de Polinyà es troba situada en un indret provi
sional del poble, sense tenir cap escola referent al cos
tat que li serveixi per compartir espais.

L’escola de Polinyà, de dos anys de vida, té tres eixos 
bàsics en el seu projecte educatiu i així consta en els 

seus plans anuals i són: art, ciència i llengües. L’ús de 
l’anglès de forma natural s’inicia des de P3.

En aquests moments consta de 3 mòduls amb 3 aules 
i 3 espais secundaris per altres utilitats (cap d’aquests 
amb wc’s).

Aquests tres espais són: 

1. Menjador escolar, que serveix també de sala de psico
motricitat, sala de reunions familiars, sala per utilitzar 
la pissarra interactiva, sala d’activitats extraescolars...
(amb el conseqüent moviment de mobiliari continuo 
per part dels docents per habilitarho en les diverses 
funcions)

2. Atelier d’art, espai amb zones diverses (llum blanca 
i llum negra, aigua, activitats de preparació de l’hort, 
activitats relacionades amb el projecte de fruita a l’es
cola, desdoblaments, dormitori de P3...

3. Biblioteca (recentment dotada pel Departament 
d’Ensenyament), que serveix també de sala de reuni
ons del professorat, sala de desdoblaments de matemà
tiques, i llengua, sala de reunions del Consell d’escola, 
sala de mestres, sala de col·laboració de les famílies...

El proper curs entra un nou grup de P3 al centre i, per 
aquest motiu és imprescindible una nova aula dotada 
amb wc que requereix la instal·lació d’un nou mòdul 
prefabricat que permeti: 

– disposar d’una aula amb les condicions necessàries: 
wc, aixeta per rentarse les mans

– descongestionar altres espais (menjador i biblioteca) 
i evitar la provisionalitat dels mateixos.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a la instalar un nou mò
dul per atendre el nou alumnat del curs 201314 i el del 
curs 20142015, mentre s’inicia la construcció definiti
va del centre.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez
Sampere Rodrigo, diputada; Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un pla d’inversions per als centres educa·
tius de Salt per al període 2013·2020
Tram. 250-00482/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 17195 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez
Sampere Rodrigo, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El municipi de Salt era eminentment agrícola fins a 
principis del segle xx amb la industrialització tèxtil 
fins a convertirse a finals d’aquell segle en un munici
pi terciari i dormitori per a moltes persones donada la 
seva ubicació, tram urbà continu de Girona.

L’any 1975 s’annexionà a Girona i al 1983 recupera la 
independència. Els municipis han sofert diferents can
vis poblacionals primer provinents de la resta d’Espa
nya i a partir de finals dels noranta de països estrangers.

Evolució demogràfica

1497 f 1515 f 1553 f 1717 1787 1857 1877 1887 1900 1910

20 22 23 122 255 1.316 1.619 2.105 2.280 3.125

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1990 1992 1994

4.185 5.360 5.321 5.956 7.077 11.467 - 21.738 21.979 22.274

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

21.519 21.678 22.017 23.214 25.912 28.017 28.763 30.304 - -

1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990–: població de dret (més info.)

Gràfic demogràfic de Salt entre 1717 i 2007

1717-1960: població de fet; 1990- :població de dret
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Gràfica context 1

Font: Elaborat a partir de les dades de l’Idescat de la Generalitat de Catalunya

La distribució d’infants i joves, amb necessitats edu
catives especials (NEE) és heterogènia amb molt més 
alta concentració a les públiques, exemples Escola La 
Farga /Escola Vilagran (concertada); Institut Salvador 
Sunyer /Institut Dominiques, malgrat els esforços fets 
des de l’Oficina municipal d’escolarització. Moltes ve
gades infants amb NEE en clau social no estan consi
derats com a tals, tot i la problemàtica que la seva situ
ació social i familiar comporta.
Les inversions i programes escolars es varen intensifi
car en la darrera dècada, noves inversions l’any 2006 
s’inaugura l’Escola Mas Masó, l’any 2008 s’inaugura 
el nou IES Vallvera, i es reforma l’antic edifici Vallve
ra per ubicar l’Escola Les Deveses a l’any 2009, l’any 
2011 es reforma i amplia una part de l’Escola el Pla.

Així mateix s’invertí en plans educatius d’entorn i plans 
d’autonomia de centre.

En aquests moments el CEIP Gegant del Rec en barra
cons es troba situat a l’edifici que hauria d’haver estat 
només la tercera escola bressol del municipi, i el CEIP 
les Arrels totalment en barracons al pati de l’Escola 
Mas Masó i l’IES Silvestre Santaló té una línia ubica
da en barracons i l’IES Salvador Sunyer està totalment 
en barracons. A més els terrenys per al nou IES Salva
dor Sunyer ja estan cedits a la Generalitat, però actual
ment es troben ocupats pel CEIP Escola Pia.

Segons dades de l’Oficina Municipal d’Escolarització 
i l’Estudi fet per la mateixa Oficina de l’Ajuntament de 
Salt (21 de nov. 2012) cal invertir en primària i molt 
especialment en secundària, les línies d’ESO augmen
ten gradualment, fins arribar al curs 2022/2023 que es 
necessitaran el doble de línies d’ESO de les que dispo
sem actualment.

La població de Salt està composta per un 42,5% d’es
trangers, 30% africans, 4% Amèrica del Nord i Cen
tral i 3% Amèrica del Sud.

La població vinguda a Salt (dècada 20002010) tingué 
un impacte molt important en la planificació educati
va, amb un percentatge d’infants i joves molt més alt 
de pares estrangers que d’autòctons que a més aquests 
escolaritzaven, en alguns caos, els seus fills en centres 
de Girona.

Font: Elaborat a partir de les dades de l’Idescat de la Gene-
ralitat de Catalunya

Font: Elaborat a partir de les dades de l’Idescat de la Gene-
ralitat de Catalunya 
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Evolució i projecció de la població en els cicles del sistema educatiu al municipi

Font: Elaborat a partir de les dades de l’Idescat de la Generalitat de Catalunya i de la projecció

Els Consells escolars dels Centres Educatius estan 
molt implicats amb les seves respectives escoles, ai
xí el Consell Escolar de l’Escola el Gegant del Rec ha 
presentat un projecte per a la construcció sostenible 
de l’escola del que ja disposa de projecte arquitectònic 
(2010) amb un cost inicial de 5,1 milions d’euros.

El fet que el solar on s’ha d’ubicar definitivament el 
IES Salvador Sunyer s’hagi cedit a l’escola Pia «sine 
die», impossibilita la construcció del nou edifici i gene
ra frustració tant entre la comunitat educativa com en
tre els alumnes, que no veuen sortida a la seva situació.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a: 

1. Presentar en els pressupostos del 2013 un pla d’in
versions de centres educatius del municipi de Salt 
20132020, amb el consens del Consell Escolar Muni
cipal i de la Taula per l’educació.

2. Prioritzar els tres centres educatius actualment en 
mòduls prefabricats. Els Centres d’infantil i primària 
Les Arrels i el Gegant del Rec i IES Salvador Sunyer 
de secundària.

3. Arrel de l’informe de planificació eductiva fet pel 
consistori, realitzar un pla d’actuacions calendaritzat 
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per tal que l’oferta educativa del municipi s’adeqüi a 
la seva població.

4. Revisar conjuntament el Departament d’Ensenya
ment, el Consell escolar Municipal i l’Oficina Muni
cipal d’Escolarització la distribució dels escolars amb 
necessitats educatives especials a tots els centres de 
finançament públic, així com plantejar un projecte 
d’Institut Escola (IES Salvador sunyer –Escola Gegant 
del Rec) i un nou plantejament de futur d’un segon Ins
titut Escola entre la nova escola primària Les Arrels i 
els Instituts existents.

5. Revisar l’oferta de bequesmenjadors a les escoles 
de primària garantint la qualitat nutricional, concen
trant a l’Escola Mas Masó la cuina.

6. Avaluar les innovacions pedagògiques als diferents 
centres educatius de Salt i plans educatius a la ciutat 
per presentar un pla d’innovació pedagògica 2014
2020 conjuntament amb el Departament d’Ensenya
ment i el Consell Escolar Municipal.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez
Sampere Rodrigo, Marina Geli i Fàbrega, diputades, 
del GP SOC

Proposta de resolució sobre la declaració 
d’impacte ambiental de l’estudi informatiu 
del projecte de rodalia de la línia 3 i sobre 
l’estació de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00483/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 17465 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

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 Alterna
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat 7 de març de 2013, Ecologistes en Acció, i 
posteriorment, el 25 d’abril l’Ajuntament de Santa Per
pètua de la Moguda en la seva condició d’interessats, 
varen sol·licitar al Ministeri d’Agricultura, Alimen
tació i Medi Ambient que declarés la caducitat de la 
declaració d’impacte ambiental de l’estudi informatiu 

del projecte de rodalies de Barcelona, línia R3, tram 
MontcadaVic, duplicació de via, expedient número 
20070471, davant la inacció de l’administració de re
ferencia tan pel que fa al procés administratiu com per 
a donar resposta a les reiterades peticions de dits inte
ressats.

D’acord amb la Llei 6/2010, de 24 de març, de modi
ficació del text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte 
Ambiental de projectes, aprovada pel Reial Decret Le
gislatiu 1/2008, d’11 de gener, l’avaluació ha caducat.

L’apartat 2 de l’article 12 del RD legislatiu 1/2008 es
tableix: 

«Els terminis per a remetre l’expedient a l’òrgan ambi
ental i per a formular la declaració d’impacte ambien
tal seran fixats per la Comunitat Autònoma, sense que 
aquests puguin tenir un sostre màxim per a la realitza
ció de la fase 2 inferior a 18 mesos.

En els projectes que s’hagin d’autoritzar o aprovar per 
l’Administració General de l’Estat o ser comunicats o 
objecte de declaració responsable a la mateixa, la re
missió de l’expedient a l’òrgan ambiental, que s’haurà 
de produir dins el termini establert en l’article 10.2, 
inicia la Fase 3 (Declaració d’impacte ambiental) de 
les actuacions remunerades en l’article 5.2

L’òrgan ambiental disposarà d’un termini màxim de 
tres mesos per a formular la declaració d’impacte am
biental, comptats a partir de la recepció de l’expedient 
complert, segons el que disposa l’article 10.2. La recep
ció de l’expedient per part de l’òrgan ambiental serà no
tificada per dit òrgan al promotor en el termini de quin
ze dies des de la seva recepció, sense perjudici de la 
seva publicació en la pàgina web de l’òrgan ambiental»

Així mateix a l’apartat 2 de l’article 10 del RD legisla
tiu 1/2008 estableix també: 

«En els projectes que hagin de ser autoritzats o apro
vats per l’Administració General de l’Estat, o ser co
municats o objecte de declaració responsable a la ma
teixa, el termini per a la realització del conjunt de les 
actuacions de la Fase 2 (Estudi d’impacte ambiental, 
informació pública i consultes9 a que es refereix l’arti
cle 5.2., no podrà excedir de 18 mesos comptat des de 
que el promotor rep la notificació sobre la determina
ció de l’abast de l’estudi d’impacte ambiental, d’acord 
amb el que disposa l’article 8.

Si un cop passat aquest termini, l’òrgan ambiental no 
ha rebut l’estudi d’impacte ambiental, el document tèc
nic del projecte i el resultat de la informació pública, 
per causes imputables únicament al promotor, aprecia
des per l’òrgan ambiental, procedirà a arxivar l’expe
dient.

Si les causes fossin imputades únicament a l’òrgan 
substantiu o conjuntament a aquest i al promotor, l’òr
gan ambiental resoldrà motivadament, d’ofici o a peti
ció de l’òrgan substantiu, si procedeix l’arxiu de l’ex
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pedient o l’ampliació del termini fins un màxim de 
nou mesos»

La fase 3 de l’avaluació d’impacte ambiental es va ini
ciar el 18 de novembre de 2011, data en que l’òrgan 
ambiental va rebre de l’òrgan substantiu, l’estudi infor
matiu, junt amb el resultat de la informació pública i 
de les consultes a les Administracions públiques afec
tades i de les persones afectades. L’expedient enviat a 
l’òrgan ambiental estava complert, tal i com el propi 
Ministeri de foment ha reconegut. Per aquests motiu el 
termini per formular la declaració d’impacte ambien
tal va finalitzar el 19 de febrer de 2012, el que hauria 
de generar l’arxiu de l’expedient.

Per aquests motius el grup parlamentari d’ICV
EUiA formula la següent 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta a al Govern de la Ge
neralitat que faci les gestions necessàries davant el 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
i davant el Ministeri de foment per tal que: 

1. S’arxivi la declaració d’impacte ambiental de l’Es
tudi Informatiu del projecte de rodalies de Barcelo
na. Línia R3 Tram MontcadaVic, duplicació de via 
(número d’expedient 10070471) davant la inacció de 
l’administració de referencia tant per el procés admi
nistratiu com per a donar resposta a les reiterades pe
ticions de dits interessats, d’acord amb el previst en 
la Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació de text 
refós de la llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de 
projectes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, 
d’11 de gener.

2. Es reiniciï el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental 
des de la Fase 1 previst per l’article 5 del Reial Decret 
Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, contemplant a més en
titats com part interessada en la fase de consulta sobre 
l’abast i detall de l’estudi d’impacte ambiental. Com a 
mínim, a més d eles persones interessades en l’expe
dient actual, es tindrà en compte a més entitats repre
sentatives del món ecologista i de promoció del trans
port públic i a les entitats veïnals afectades pel traçat de 
municipis de Santa Perpetua de Mogoda i la Llagosta 
així com els veïns que comparteixin límit de propietat 
amb el ferrocarril.

3. Es realitzi un nou estudi informatiu del projecte fer
roviari per tal que es contempli: 

a) La integració del projecte ferroviari referit dins de 
la nova planificació d’infraestructures de l’Estat que 
substitueixi al PEIT.

b) La inclusió de les alternatives de traçat proposades 
pels Ajuntaments de Santa Perpètua de Mogoda i de la 
llagosta i per Ecologistes d’Acció per a la intermodali
tat de línies de rodalies R3 i R8 als seu pas per la fu
tura estació de Santa Perpètua de Mogoda que disposi 

ja de projecte executiu que també hauria de ser inclosa 
en el projecte.

c) La determinació de les mesures correctores i com
pensatòries de l’actuació per a la minimització dels 
riscos geològics, d’inseguretat per intrusisme i passos 
a nivell, les afectacions sobre la permeabilitat urbana i 
les immissions acústiques i de vibracions que han estat 
verificades en aquests últims temps, com a conseqüèn
cia de l’augment de freqüències en la línia R3 actual.

d) Les repercussions que poden generar el planejament 
territorial i urbanístic vigents, intentant no infringirlo 
i en cas imprescindible elevar l’expedient al Consell 
de Ministres.

4.La realització, el més aviat possible de les obres de 
la nova estació de Santa Perpètua de Mogoda sobre la 
R8, amb referencia B239, amb el mínim impacte eco
lògic i urbà i en col·laboració amb les institucions i en
titats del territori.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu ; Joan Mena Arca, porta
veu adjunt; Salvador Milà Solsona, Marta Ribas Frias, 
diputats, del GP ICVEUiA

Proposta de resolució de condemna de l’ho·
menatge fet a la Hermandad Nacional de Ve·
teranos de la División Azul l’11 de maig de 
2013 i sobre el cessament de la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya
Tram. 250-00484/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 17466 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

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 el ple del Parlament.

El passat dia 11 de maig,a la caserna de la Guàrdia 
Civil de Sant Andreu de la Barca, la Delegada del Go
vern de l’estat a Catalunya va condecorar a un repre
sentant de la Hermandad Nacional de Veteranos de la 
División Azul, una unitat organitzada per la dictadu
ra franquista per ajudar al règim nazi d’Adolf Hitler. 
Aquest fet seria insòlit i impossible a qualsevol país 
europeu i esdevé una vergonya per a la institució que 
l’ha protagonitzat. A més, l’explicació oficial donada, 
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basada en recordar que també es va condecorar a una 
representació de l’Associació d’Aviadors de la Repú
blica constitueix una argumentació inacceptable i in
sultant ja que equipara als defensors de la legalitat re
publicana contra un cop d’estat feixista amb els que 
varen ajudar amb les armes a un dels pitjors règims 
que mai han existit: el nazisme.

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. Condemna qualsevol tipus d’homenatge a grups o 
unitats vinculades al franquisme o al nazisme, com a 
impropi d’una societat democràtica, i en concret rebut
ja l’homenatge retut el dia 11 de maig a la caserna de 
la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca, a la Her
mandad Nacional de Veteranos de la División Azul.

2. Condemna les explicacions oficials que intentaven 
equiparar a l’Associació d’Aviadors de la República,que 
varen defensar la legalitat i la democràcia, amb una 
unitat que va ajudar al règim nazi d’Adolf Hitler.

3. Exigeix la dimissió o el cessament immediat de la 
Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, Maria de 
los Llanos de Luna, per participar en un homenatge 
a una unitat organitzada per la dictadura franquista 
amb la finalitat de donar suport militar al règim nazi 
d’Adolf Hitler.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por
taveu adjunt; Jaume Bosch Mestres, diputat, del GP 
d’ICVEUiA

Proposta de resolució sobre el procés de re·
formulació de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00485/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 17478 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, 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 subs
tanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El mes de juliol de l’any 2007, el Ple del Parlament de 
Catalunya va aprovar, amb el consens dels grups par
lamentaris, la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut 
Català de la Salut, que transformava aquesta institució 
en empresa pública i n’adeqüava l’organització per do
nar resposta a les necessitats de salut de la ciutadania, 
dins una perspectiva integrada en el model sanitari ca
talà i col·laborativa amb la resta de proveïdors de la 
xarxa.

Cinc anys després de l’aprovació d’aquesta llei es plan
teja la necessitat de donar compliment als seus prin
cipis fonamentals que fins ara s’han desplegat de for
ma parcial. Aquest desplegament suposa desenvolupar 
les fórmules de gestió més adequades per fer de l’ICS 
una empresa pública normalitzada, eficient, sostenible 
i desecentralitzada, que doni la màxima autonomia de 
gestió als seus centres i serveis, que possibiliti la par
ticipació i la coresponsabilitat dels professionals en la 
presa de decisions, i que estigui més adaptada al mo
del sanitari català que recull la Llei d’ordenació sani
tària de Catalunya.

L’actual model organitzatiu ha d’evolucionar cap a un 
model de descentralització en xarxa proper al territo
ri i que faciliti les aliances estratègiques amb la res
ta de proveïdors de cada regió sanitària. Aquest pro
cés de reformulació s’ha de dur a terme amb el màxim 
consens amb els agents implicats, amb plena transpa
rència i mantenint el caràcter plenament públic de la 
institució, fent possible el progrés de l’ICS i dels seus 
centres en l’àmbit assistencial, docent i de recerca.

D’altra banda, l’any 2008 es va traspassar la titulari
tat de l’Hospital Clínic a la Generalitat de Catalunya 
i des de llavors resta pendent la constitució definitiva 
del seu ens jurídic de governança. L’any 2012 la Sin
dicatura de Comptes ja va indicar que aquesta situació 
era irregular per la seva durada en el temps i que calia 
esmenarla.

Cal, doncs, definir el nou ens de governança i gestió 
de l’Hospital Clínic, assegurant la voluntat de servei 
públic de l’entitat i una naturalesa jurídica sense ànim 
de lucre, que permeti alhora aprofundir en la implica
ció dels professionals en la governança i la gestió de 
l’entitat i reforçar la línia d’autonomia de gestió que 
ha contribuït a la posició de lideratge assistencial, do
cent i de recerca del centre. Aquest procés s’ha de fer 
igualment amb el màxim consens previ i amb plena 
transparència.

Per aquests motius, presenten la següent: 

Proposta de resolució

1. Assegurar que el procés de reformulació de l’Insti
tut Català de la Salut, mantenint el caràcter d’empresa 
pública, es dugui a terme amb el màxim consens pre
vi amb els agents implicats i amb plena transparència 
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d’acord amb el conseqüent tràmit parlamentari ade
quat a les característiques del procés. La reformulació 
ha de permetre impulsar el desenvolupament progres
siu de la Llei 8/2007 de l’Institut Català de la Salut 
amb l’objectiu que l’activitat de l’ICS es sustenti en els 
valors de la simplicitat organitzativa, l’autonomia dels 
centres, la desconcentració i la descentralització terri
torial, el rigor pressupostari, els procediments d’avalu
ació de la gestió, la transparència en la gestió i els re
sultats, la sostenibilitat, el diàleg amb els usuaris i els 
professionals i la participació d’aquests en la gestió i 
que aquest desenvolupament de la llei serveixi d’acord 
en el marc del Pacte Nacional de la Salut, previst en la 
Moció 3/X sobre polítiques de salut.

2. Assegurar que el procés de definició del govern i la 
gestió de l’Hospital Clínic, garantint que sigui sense 
ànim de lucre, es dugui a terme també amb el màxim 
consens previ amb els agents implicats i amb plena 
transparència d’acord amb el conseqüent tràmit parla
mentari adequat a les característiques del procés, per 
tal de donar màxima estabilitat a la institució. Així 
mateix, la nova naturalesa jurídica sense ànim de lu
cre de l’Hospital Clínic ha de permetre aprofundir en 
la implicació dels professionals en la governança i la 
gestió de l’entitat, reforçant així la línia d’autonomia 
de gestió que ha contribuït a la posició de lideratge as
sistencial, docent i de recerca del centre.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre un nou model 
d’atenció pediàtrica integral al Prat de Llo·
bregat
Tram. 250-00486/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 17574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà
brega, diputada, Eva Granados Galiano, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, 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 de Salut.

Exposició de motius

El Prat de Llobregat disposa, en l’actualitat, de tres cen
tres d’atenció primària: el CAP Ramona Via, el CAP 
Disset de setembre i el CAP Pujol i Capsada. Els tres 
centres són gestionats per l’Institut Català de la Salut. 

Al CAP Ramona és on s’ubica bona part de la necessà
ria atenció especialitzada.

El Prat té actualment 11 especialistes en pediatria que 
treballen de forma diürna de dilluns a dissabte, de 9 a 20 
hores. Per tant, de dilluns a dissabte des de les 20 hores 
fins les 9 hores del matí del dia següent, les 24 hores dels 
diumenges i els dies festius no existeix la figura de l’es
pecialista en pediatria de guàrdia.

El Prat té una població que supera les 63.000 perso
nes, dels quals hi ha censats, amb dades del padró de 1 
de gener de 2011, 9.166 menors de 14 anys i un total de 
11.363 menors de 18 anys. Existeix un ampli consens 
mèdic a l’hora d’assenyalar la necessitat que al Prat 
faria falta un especialista en pediatria les 24 hores del 
dia, tots els dies de l’any.

Així mateix, el dia 11 d’abril de 2012 el Ple Municipal 
de l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat va aprovar per 
unanimitat de tots els grups polítics amb representa
ció municipal una moció per instar a l’Institut Català 
de la Salut a la provisió d’un especialista en pediatria 
a urgències.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Departament de 
Salut a convocar l’ICS (serveis de pediatria dels cen
tres de salut d’El Prat de Llobregat) i l’Ordre Sant Joan 
de Déu per tal de presentar al municipi una propos
ta per un nou model d’atenció pediàtrica integral pel 
Prat, que reforci els elements preventius i de promoció 
de la salut, i que contempli major cobertura horària 
d’atenció pediàtrica ordinària, inclosos els dissabtes, 
així com un nou model d’atenció a les urgències pe
diàtriques.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Marina Geli i Fà
brega, Eva Granados Galiano, diputades, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la instal·lació de 
pantalles acústiques a la carretera C·32 al 
pas per Premià de Dalt
Tram. 250-00487/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 17575 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del 
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Grup Parlamentari Socialista, 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 de Terri
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat 13 de maig en el ple ordinari celebrat a 
l’Ajuntament de Premià de Dalt es va aprovar per una
nimitat de tots els grups polítics amb representació, 
una moció per reclamar mesures de protecció dels veï
natges de Premià de Dalt contra el soroll i la contami
nació de l’autopista C32 al seu pas pel municipi.

La proximitat a l’autopista C32 i l’elevada intensitat 
de trànsit que aquesta suporta, porten a que el soroll i 
la contaminació generats per aquest trànsit pertorbin 
greument les condicions de vida de moltes persones 
del nostre municipi i de manera molt especial, a les 
que viuen a prop de l’autopista.

Els mateixos estudis elaborats per la Generalitat de 
Catalunya per sotmetre a informació pública el projec
te de ronda del Maresme, inclouen dades de controls 
acústics que demostren que en els edificis propers a 
l’autopista es pateixen uns nivells de sorolls, mesurats 
en decibels, molt superiors als autoritzats legalment.

La salut de les persones que viuen al costat de l’auto
pista, i especialment dels nens, mereixen una resposta 
àgil i efectiva ja que els estudis realitzats per la Gene
ralitat de Catalunya acrediten que suporten una conta
minació molt superior a la tolerada legalment.

I més si tenim en compte que les mesures a adoptar 
(pantalles acústiques complementades amb una pan
talla vegetal que capturi part dels gasos generats pel 
trànsit) són senzilles i no especialment costoses. I en
cara més si tenim en compte que els peatges d’aquesta 
autopista generen de bon tros els recursos necessaris 
per finançar aquestes actuacions i que és d’obligació 
de la concessionària adoptar les mesures pertinents 
per prevenir o pal·liar els seus efectes contaminants.

A més, si per a l’adopció efectiva d’aquestes mesures 
calgués aportar recursos públics, el Ministeri de Fo
ment va traspassar a la Generalitat de Catalunya una 
partida amb la finalitat d’invertirlos en millores de 
mobilitat de la nostra comarca, i segurament es podria 
justificar fàcilment que una petita part d’aquest recur
sos es destinessin a ferho possible.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat de Catalunya a: 

1. Adoptar les mesures necessàries per exigir a la con
cessionària ACESA la instal·lació de pantalles acústi

ques a la C32 al seu pas per Premià de Dalt, per pro
tegir de l’impacte acústic de l’autopista.

2. Adoptar les mesures necessàries per exigir a la con
cessionària ACESA el plantat de la vegetació més efi
caç per capturar gasos emanats del trànsit i protegir 
de la contaminació dels vehicles que hi circulen per 
l’autopista.

3. Garantir que aquestes mesures es prenguin en el ter
mini màxim de tres mesos.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’eliminació físi·
ca del peatge d’Alella i la reconsideració de 
l’eliminació del règim de bonificacions per a 
la mobilitat obligada
Tram. 250-00488/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 17576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, 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 de Terri
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’any 1969 va entrar en funcionament al Baix Mares
me l’autopista de peatge A19, la primera de l’Estat, en 
règim de concessió a l’empresa ACESA per a un perí
ode de 35 anys que finalitzaven l’any 2004. Per motius 
aliens a la nostra infraestructura, i per dues vegades es 
va ampliar la concessió de l’A19 fins al 2021. Un greu
ge per a la ciutadania d’Alella i del Maresme que veia 
com es prorrogava reiteradament a favor de l’empresa 
una concessió abastament amortitzada des de fa molts 
anys, i que continua tenint com a única via principal 
de mobilitat gratuïta l’antiga NII, una infraestructura 
totalment obsoleta i insuficient.

L’Ajuntament d’Alella, al llarg del temps, s’ha anat 
pronunciant en contra de l’existència del peatge i n’ha 
reclamat la seva supressió. Va ser així que al ple cele
brat a l’Ajuntament el 29 d’octubre de 1998 on es ma
nifestava el malestar de l’Ajuntament per l’allargament 
de la concessió, en reclamava el rescat a mitjà termini 
i s’adheria a la declaració de Gelida. En el ple del 25 
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de març de 1999 l’Ajuntament tornava a reclamar la 
gratuïtat de l’A19 i la seva reconversió en la variant de 
la NII. El ple del 22 de febrer de 2001 decidia interpo
sar un contenciós administratiu per la pujada de preus 
del peatge aprovada per la Generalitat el 27 de desem
bre de 2000. El ple del 27 de juny de 2002 aprovava 
la petició del mateix sistema de bonificacions que més 
tard, el 2007, s’aconseguiria per al peatge d’Alella. El 
ple del 27 de maig de 2004 reclamava novament el res
cat de la concessió i la reconversió de la ja anomenada 
C32 en la variant de la NII.

El 27 de juny de 2004, més de setanta veïns i veïnes 
d’Alella participaven del primer dels nou actes reivin
dicatius al peatge que es van realitzar durant dos anys 
i mig. Aquestes mobilitzacions i les gestions polítiques 
empreses des del govern municipal van portar al con
seller de Política Territorial i Obres públiques del Go
vern de Catalunya, Joaquim Nadal, a anunciar l’alli
berament parcial del peatge d’Alella a partir de febrer 
de 2007. Els usuaris que passessin vuit o més vegades 
al mes en dia laborable i disposessin del sistema Tele
tac amb domiciliació bancària a les oficines d’Alella, 
Tiana, El Masnou i Teià, obtenien una bonificació del 
100% del cost. Aquesta decisió va ser rebuda com una 
petita victòria per part de la ciutadania.

Les darreres dades disponibles, de l’any 2010, ens 
mostren l’alta acceptació de la mesura per part de 
la població, amb un total de 4,34 milions de trànsits 
l’any, dels quals un 30’8% es beneficien del descomp
te, resultantne un total de 0,36 milions d’euros l’any 
d’estalvi per als usuaris.

Amb l’arribada del 2012, el departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va anun
ciar l’anul·lació d’aquell acord a partir de l’1 de gener 
del present i l’equiparació als criteris de bonificació 
de la resta de barreres a les autopistes de l’entorn de 
Barcelona, que tenen en compte l’alta ocupació, la fre
qüència de pas i la bonificació per a vehicles poc con
taminants. L’adopció d’aquesta decisió deixa de tenir 
en compte la singularitat del peatge d’Alella i elimi
na la gratuïtat per a la mobilitat obligada aconseguida 
després de tants anys.

Al mes de gener de l’any 2012 es va aprovar per unanimi
tat de tots els grups polítics amb representació, en sessió 
plenària de l’Ajuntament d’Alella, una moció per demanar 
al Govern l’eliminació de la mesura pressa pel Depar
tament de Territori i Sostenibilitat l’1 de gener de 2012.

Vist que el Govern de la Generalitat no ha pres cap 
mesura al respecte, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Manifesta el total desacord amb el nou model de 
descomptes per al peatge d’Alella.

2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya que 
reconsideri l’eliminació del règim de bonificacions per 
a la mobilitat obligada vigents des de febrer de 2007 i 
fins al 31 de desembre de 2011.

3. Exigeix l’eliminació física del peatge d’Alella d’una 
vegada i per totes per tal d’alliberar l’accés natural al 
poble.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00489/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 17618 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez
Sampere Rodrigo, diputada, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Departament d’Educació va valorar fa uns anys 
l’estat de l’Institut Bruguers de Gavà i va optar per la 
construcció d’un centre nou, per tal de dotar la comu
nitat educativa d’un espai condicionat tant pel que fa a 
l’equipament com per motius de seguretat.

En el transcurs de la darrera legislatura, el Parlament 
de Catalunya va acordar, mitjançant Resolució 213/IX, 
de 14 de juliol de 2011, instar el govern de la Generali
tat a executar la reforma integral de l’Institut Bruguers 
de Gavà (Baix Llobregat) d’acord amb el projecte pre
sentat i a iniciar aquesta reforma no més enllà d’aquest 
curs escolar, garantint la seguretat de l’alumnat i la 
qualitat dels ensenyaments que s’hi desenvolupen.

Aquests fets han comportat que no s’iniciessin altres 
projectes de reforma i millora que haurien estat im
prescindibles si no s’hagués previst la construcció del 
nou centre, tenint en compte que la darrera intervenció 
feta data dels anys setanta i que es tracta d’un centre 
educatiu que acull prop de 574 alumnes. Quan ja s’ha
vien fet públics els plànols dels nou edifici i l’execu
ció de les obres del nou centre era un fet imminent, 
l’aturada del projecte va sobtar la comunitat educativa 
i l’Ajuntament de Gavà que no havia rebut cap justifi
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cació ni quina previsió feia el departament per al nos
tre centre.

Malgrat això, el Parlament va aprovar una segona Re
solució 119/X, el 2 de maig de 2013 on s’instava al Go
vern a prioritzar la reforma integral de l’institut pe
rò seguim sense tenir una planificació clara d’aquesta 
obra de cabdal importància.

Les deficiències que pateix el centre va portar la comu
nitat educativa a demanar un informe al Departament 
d’Educació per avaluar possibles riscos i irregularitats 
en l’edifici. Tot i que verbalment es va informar que el 
centre, en aquests moments, no implicava cap risc per 
l’activitat educativa, el retorn de les conclusions d’a
quest informe ni les prioritats o actuacions requerides 
fruït del mateix no han estat lliurades ni comunicades 
als professionals del centre ni a l’AMPA.

La situació que pateix l’Institut Bruguers de la ciu
tat de Gavà ha estat motiu de reiterades iniciatives 
per part de diversos grups en seu parlamentària. En 
aquests moments, la desinformació és palesa i la in
activitat del Govern de la Generalitat és continuada 
provocant angoixa i desesperació per a professorat, 
AMPA del centre educatiu i a l’Assemblea de la Co
munitat Educativa de l’IES Bruguers, la Coordinadora 
de pares i mares per l’escola pública de Gavà (Fede
ració d’AMPA de Gavà), l’Assemblea de la comunitat 
educativa de Gavà i els responsables polítics l’Ajunta
ment de Gavà que porten temps mobilitzantse perquè 
no accepten que es retallin part dels seus drets pels 
qual s’ha lluitat tant de temps, perquè que la solució 
als grans problemes econòmics que pateix el país no 
resideix en la retallada indiscriminada de bens i ser
veis públics, com la sanitat i l’educació.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a 

1. Incorporar una partida pressupostària en el Pressu
post 2013 per procedir a la construcció del nou Institut 
Bruguers de Gavà.

2. Calendaritzar l’inici de les obres de construcció de 
l’Institut Bruguers de Gavà durant aquest centre du
rant l’any 2013.

3. Lliurar a la comunitat educativa de l’Institut Bru
guers de Gavà una còpia de l’informe realitzat per part 
del Departament d’Educació, així com les conclusions 
i actuacions derivades del mateix.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez
Sampere Rodrigo, Eva Granados Galiano, diputades, 
del GP SOC

Proposta de resolució sobre la modificació 
del decret de creació del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 250-00490/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 17619 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, 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 de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El 8 de febrer de 2011 el Govern va crear, fruit d’un 
acord entre el Grup Parlamentari Socialista i el Grup 
que dona suport al Govern el Consell Assessor de Po
lítiques Socials i Familiars

En aquest moment el Govern afirmava que creava 
aquest organisme atès que s’ha fixat com a prioritat 
la definició i la concreció de les polítiques orientades 
a l’enfortiment de l’Estat del Benestar, mitjançant la 
protecció de les persones que es troben en situació de 
risc d’exclusió social, per tal d’assegurar la cohesió so
cial. Així mateix, el Govern considerava imprescindi
ble la promoció i la protecció de la família, com un 
dels eixos vertebradors de la política social del nostre 
país i com a estructura social bàsica que és transmis
sora de valors i generadora de solidaritat.

El passat dimarts 7 de maig va comparèixer davant la 
Comissió de Benestar i Família i Immigració d’aques
ta cambra, Teresa Crespo, presidenta del Consell As
sessor de Polítiques Socials i Familiars, per a explicar 
les tasques d’assessorament dutes a terme.

Durant la seva compareixença va posar de manifest, 
entre d’altres, la manca de publicitat dels informes o 
treballs elaborats pel CAPSIF, admetent que no havi
en sortit a la llum la majoria de treballa i activitats que 
havien fet. Fins hi tot va arribar a afirmar «També he 
de dir que en un moment el CAPSIF ens vam plantejar 
que si els documents no sabíem si s’utilitzaven o no, 
si servien o no, que potser ens plantejàvem deixar el 
CAPSIF»

D’altra banda, també va destacar la manca de col
laboració entre els diferents consells assessors del Go
vern com el CAREC i el CASOST.

Per últim creiem important la participació del CAP
SIF en les modificacions normatives plantejades des 
del Govern i que afectin a temes socials, emeten en 
cada cas un informe preceptiu.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El parlament constata la necessitat de la creació d’una 
subcomissió de coordinació dels treballs del Consell 
Assessor de Polítiques Socials i Familiars amb l’acti
vitat parlamentària (d’acord amb l’article 53 del regla
ment) de la Comissió de Benestar i Família.

El Parlament Insta al Govern a: 

1. Modificar el decret de creació del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars per tal que entre les 
seves funcions s’afegeixi l’emissió d’informes precep
tius i no vinculants sobre les normatives que es prete
nen canviar de polítiques socials

2. Traslladar, en el termini de 15 dies, als grups par
lamentaris tots els informes i valoracions que ha fet el 
Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars des 
de la seva creació i ferho de manera ordinària amb els 
nous informes i dictàmens.

3. Enviar d’ofici i fer publicitat l’activitat del Consell 
Assessor de Polítiques Socials i Familiars a través 
de la web de la Generalitat i s’enviï al Parlament, als 
membres de les comissions de participació del Depar
tament de Benestar i al CTESC.

4. Agilitar i facilitar la col·laboració entre els diferents 
consells assessors del Govern per tal que emetin un in
forme sobre el model sociosanitari català amb el CA
SOST, l’estudi del retorn social i econòmic de la in
versió en polítiques socials així com la viabilitat i la 
sostenibilitat de la universalitat dels serveis socials en 
col·laboració amb el CAREC.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’un ajut per al foment de la concentració, la 
intercooperació i la modernització de les co·
operatives i altres entitats agràries
Tram. 250-00491/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17623 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
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’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen
tació i Medi Natural.

Exposició de motius

El foment de la concentració, la intercooperació i la 
modernització de les cooperatives a Catalunya ha de 
servir com a factor incentivador del desenvolupament 
del sector agroalimentari i representar un estímul per 
a la seva orientació econòmica i social.

Aquesta tasca s’ha de realitzar mitjançant l’adopció de 
mesures per crear estructures ben dimensionades eco
nòmicament i socialment, restablint i potenciant la seva 
competitivitat, facilitant el desenvolupament d’activitats 
econòmiques, contribuint a la millora de la qualitat, de 
les condicions mediambientals i de la capacitat de cre
ació d’ocupació en l’àmbit rural com un element impor
tant per reforçar la posició del sector cooperatiu en la in
dústria agroalimentària i en el mercat interior i exterior.

El Parlament de Catalunya va aprovar l’any 2000 la 
Resolució 35/VI sobre les mesures per impulsar la co
operació i la formació al món agrari, que contempla 
l’elaboració i l’execució d’un pla de suport i millora del 
sector cooperatiu amb la finalitat de reforçar la com
petitivitat de les explotacions agràries catalanes, per la 
qual cosa cal que el Departament d’Agricultura, Ra
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural hi destini 
una dotació pressupostària adequada.

En aquest sentit, el Departament competent en agri
cultura i indústria alimentària ha establert històrica
ment diferents modalitats de plans per fomentar la 
modernització de les cooperatives agràries. En l’actu
alitat es disposa de la línia d’ajuts per al foment de la 
concentració, la intercooperació i la modernització de 
les cooperatives, la qual és valorada molt positivament 
pel sector com una eina imprescindible per impulsar la 
competitivitat d’aquestes empreses.

La Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre el món agrari, estableix la necessitat de potenci
ar els ajuts i l’assessorament tècnic i empresarial per al 
foment de la concentració, la intercooperació i la mo
dernització de les cooperatives i altres entitats associ
atives agràries, per guanyar dimensió i compartir si
nergies en processos tècnics, logístics i de gestió. Així 
mateix, planteja la necessitat d’adequació dels Plans 
de Modernització de les cooperatives agràries catala
nes a què les convocatòries tinguin caràcter plurianual 
d’un mínim de tres anys, per adaptarles millor a la re
alitat i a la planificació de les empreses.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a convocar durant el 2013 una nova convocatò
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ria d’ajut, amb caràcter plurianual d’un mínim de tres 
anys, per al foment de la concentració, la intercoopera
ció i la modernització de les cooperatives i altres enti
tats associatives agràries, donant així compliment a la 
Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre 
el món agrari.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’ajuts en l’àmbit agrari
Tram. 250-00492/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17624 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
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’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen
tació i Medi Natural.

Exposició de motius

La conjuntura financera de la Generalitat de Catalu
nya pot dificultar enguany la convocatòria de deter
minades línies d’ajut per al sector agroalimentari del 
nostre país.

És en aquest context que el govern ha de prioritzar 
aquelles línies que tenen un caràcter estratègic per al 
sector agroalimentari català i que donen compliment 
a la Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre el món agrari.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Convocar durant el 2013, les línies d’ajut dels se
güents àmbits: 

a) Foment de les assegurances agràries, amb una dota
ció pressupostària igual a l’executada durant el 2012.

b) Ajuts per a la millora dels processos de transforma
ció i comercialització dels productes agraris.

c) Ajuts associats al finançament de projectes de recer
ca, desenvolupament i innovació (R+D+i).

d) Suport a la promoció dels programes de qualitat 
dels aliments.

2. Prioritzar a les agrupacions de productors i/o co
operatives agràries, d’acord amb la Resolució 671/
VIII del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts específics per a la fruita seca i la 
garrofa corresponents a la convocatòria del 
2012 i la previsió per al 2013
Tram. 250-00493/10

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17625 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
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’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen
tació i Medi Natural.

Exposició de motius

El sector de la fruita seca i la garrofa representa a Ca
talunya, segons dades del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, unes 
65.000 hectàrees que exerceixen un paper destacat en 
la preservació del medi ambient i l’equilibri territori
al en terrenys on, sovint, no hi ha cap alternativa de 
cultiu. El producte obtingut té una gran tradició, és un 
dels elements essencials en la dieta mediterrània i és 
la matèria primera d’una agroindústria que transforma 
aquesta producció, crea ocupació en un entorn rural i 
sovint és l’únic establiment industrial en l’entorn.

Després d’una llarga reivindicació del sector, i amb la 
col·laboració en la seva defensa de diverses administra
cions com el Ministeri i el Departament d’Agricultura, 
i també el Parlament de Catalunya, la Comissió Eu
ropea va acceptar, finalment, preveure noves mesures 
d’ajut per evitar l’eventual desaparició de la produc
ció de fruita seca en les zones tradicionals i els efec
tes negatius que això provocaria des del punt de vista
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ambiental, rural, social i econòmic («considerant» 38 
del Reglament CE 1782/2003). A més, també autorit
zava als estats membres a concedir ajuts addicionals 
per afrontar necessitats específiques.

Aconseguir un nou ajut acoblat per al sector va repre
sentar un èxit sense precedents perquè l’escenari era 
totalment contrari: amb amenaça de la reducció dels 
fons europeus, sense el convenciment inicial de la Co
missió Europea, tractantse d’un sector mediterrani, 
amb pocs estats membres implicats i en un moment 
en què la nova política agrària comunitària ja apostava 
per l’aleshores nou sistema de pagament únic.

De manera específica, el Parlament de Catalunya cla
rament va recollir la reivindicació del sector sol·licitant 
l’establiment d’un ajut específic desconnectat de la 
producció, i de caràcter permanent, per compensar la 
pèrdua de renda als productors.

Aquests nous incentius, establerts per part de la Unió 
Europea l’any 2003, han permès la continuïtat del sec
tor. Des de 2012, a Espanya, la part de l’ajut amb fi
nançament europeu ha entrat dins el sistema de paga
ment únic i, per tant, només ha restat acoblada la part 
finançada per l’Estat membre (Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient i Departament d’Agricul
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural).

El passat mes de febrer el Ministeri d’Agricultura, Ali
mentació i Medi Ambient va transferir al Govern de 
la Generalitat de Catalunya 1.441.374 euros pel paga
ment de l’ajut específic als productors de fruita seca i 
garrofa corresponent a la convocatòria 2012.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Fer efectiu en el termini més breu possible el pa
gament de l’ajut específic als productors de fruita se
ca i garrofa corresponent a la convocatòria 2012, tant 
la part del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Me
di Ambient ja transferida al Govern de la Generalitat 
de Catalunya, com la part de la qual n’és responsable 
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali
mentació i Medi Natural corresponent a 33,375 euros/
hectàrea.

2. Contemplar una partida pressupostària, en els pres
supostos de la Generalitat per a l’any 2013, de manera 
que es pugui fer efectiu el pagament de la convocatòria 
d’enguany de l’ajut específic de la fruita seca i garrofa 
per import de 60,375 euros/hectàrea.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’escola d’Almenar
Tram. 250-00494/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17626 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, 
María José García Cuevas, diputada del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, 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 d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Escola d’Almenar (Lleida) va ser construïda en 1935 i 
a l’actualitat compta amb 280 nens escolaritzats però 
no amb l’espai i les instal·lacions adients per donar ca
buda a aquest volum d’alumnes.

Segons ha denunciat la comunitat educativa del centre 
la falta d’espai en aquest equipament educatiu provo
ca que s’imparteixin les classes, en alguns casos, en 
els passadissos i al menjador, i que alumnes de tercer, 
quart i cinquè de primària ocupin de forma provisio
nal l’espai de la segona planta de la llar d’infants.

La manca d’espai, però, no és només l’únic problema 
d’aquesta escola. A l’Escola d’Almenar hi manquen 
instal·lacions com una aula de ciències i gimnàs i la se
va estructura, degut a la manca de manteniment, està 
molt deteriorada.

Davant aquestes deficiències la Generalitat disposa dels 
terrenys necessaris per a iniciar les obres de construcció 
de la nova escola. Aquestes obres s’havien de començar 
l’any 2011 i la nova escola d’Almenar havia d’entrar en 
funcionament durant el present curs escolar. Però enca
ra no hi ha una pedra per manca de pressupost.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera
litat a incloure en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2013 la dotació pressupostària necessària per inici
ar la construcció de la nova escola a Almenar (Lleida).

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, Marisa Xandri Pujol, María José García Cue
vas, diputades, del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre la revisió del 
protocol d’actuació sobre la lipoatròfia semi·
circular
Tram. 250-00495/10

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, 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 subs
tanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Darrerament han aparegut a l’escola bressol municipal 
El Roure, de Barcelona, nous casos de lipoatròfia se
micircular en nens i treballadors del centre, sense que 
s’hagués tingut en compte que, anteriorment, en aquell 
mateix edifici als seus baixos, es trobava la biblioteca 
Agustí Centelles, actualment tancada, per l’aparició ja 
des de setembre de 2011 de nombrosos casos d’aques
ta malaltia.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Protocol 
d’actuació sobre la lipoatròfia semicircular de l’any 
2009, proporciona directrius a les empreses i als ser
veis de prevenció, per a la prevenció i gestió de la lipo
atròfia semicircular als centres de treball.

No obstant, no està prevista aquella situació en que la 
lipoatròfia semicircular es consideri un dany derivat 
fóra del treball, com per exemple, en l’àmbit de l’en
senyament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Revisar el Protocol d’actuació sobre la lipoatròfia 
per tal d’adequarlo a les exigències de control més es
trictes i amb recomanacions per evitar que es repetei
xin casos en edificis i instal·lacions que ja s’han vist 
afectats.

2. Publicar dit protocol i a coordinar amb els diferents 
organismes sanitaris, educatius i de gestió urbanística, 
tant locals com autonòmics, les diferents accions reco
manades per dit protocol.

3. Coordinar amb els ajuntaments l’elaboració d’una 
base de dades d’edificis afectats, incloent especial
ment aquells que es destinin a usos educatius.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Jordi Roca Mas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la dotació pres·
supostària per a iniciar la construcció de la 
ciutat de la justícia de Tarragona el 2013
Tram. 250-00496/10

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17628 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat, Sergio Santamaría Santigosa, diputat, 
Jordi Roca Mas, diputat, Alícia Alegret i Martí, dipu
tada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

Els darrers governs de la Generalitat s’han compro
mès a dur a terme la construcció de la nova ciutat de la 
justícia a la ciutat de Tarragona (Tarragonès). Aquests 
nous equipaments judicials substituiran les instal
lacions del vell Palau de Justícia, que actualment es 
troben col·lapsades per manca d’espai i vindran a solu
cionar el problema de la dispersió dels locals dedicats 
a albergar òrgans de justícia.

Tot i l’aposta de tots els governs en aquests nous equi
paments judicials a Tarragona, a dia d’avui, el projecte 
no s’ha dotat pressupostàriament pel que no ha estat 
possible l’inici de les obres de la nova ciutat de jus
tícia.

És evident que en els moments actuals és difícil trobar 
finançament, però donada la urgent necessitat de do
nar un servei mínim de qualitat als ciutadans en l’àm
bit de la justícia a Tarragona és imprescindible que 
aquesta obra sigui prioritària pel Govern i incloure en 
els pressupostos de la Generalitat la dotació econòmi
ca necessària per dur a terme el projecte i donar un 
clar missatge als ciutadans, que hi ha voluntat per fer 
realitat la ciutat de la justícia a la ciutat de Tarragona

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a incloure en els pressupostos de la Generalitat 
per l’any 2013 la dotació pressupostària necessària per 
iniciar les obres de construcció de la nova ciutat de la 
justícia de la ciutat de Tarragona (Tarragonès).

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vi
vas, Sergio Santamaría Santigosa, Jordi Roca Mas, 
Alícia Alegret i Martí, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’oferta de transport públic per carretera en·
tre la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre 
amb els aeroports catalans
Tram. 250-00497/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat, Ma Dolors Montserrat i Culleré, dipu
tada, Jordi Roca Mas, diputat, Alícia Alegret i Martí, 
diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, 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 subs
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Exposició de motius

El servei d’autobús que comunica els grans nuclis de 
població de la província de Tarragona, com Tarrago
na, Tortosa, Reus, Salou, Cambrils, Reus, El Vendrell, 
etc., amb els aeroports de Catalunya és insuficient i en 
molts casos inexistent.

Aquestes poblacions, que per si ja són importants, du
pliquen o tripliquen els habitants durant les tempora
des turísitques, donat que pertanyen a les zones repre
sentades per les marques Costa Daurada i Terres de 
L’Ebre, que cada dia tenen mes implantació i coneixe
ment a nivell nacional i internacional.

És per això necessari que les grans infraestructures 
del territori com són els aeroports, portes d’entrada del 
turisme i una de les indústries mes importants del nos
tre país, estiguin connectades amb les destinacions tu
rístiques de la Costa Daurada i Terres de L’Ebre.

Les grans poblacions d’aquestes zones, tenen un gran 
dèficit de transport públic amb els aeroports catalans, 

sobretot per carretera, sent una necessitat urgent da
vant la imminent temporada turística, que s’articulin 
els mitjans necessaris per esmenar aquest dèficit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a articular els mecanismes necessaris per am
pliar l’oferta de transport públic per carretera entre les 
poblacions de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre amb 
els aeroports de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vi
vas, Ma Dolors Montserrat i Culleré, Jordi Roca Mas, 
Alícia Alegret i Martí, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la carretera TV·
3141 entre Reus i Cambrils
Tram. 250-00498/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17676 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat, Ma Dolors Montserrat i Culleré, dipu
tada, Jordi Roca Mas, diputat, Alícia Alegret i Martí, 
diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, 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 subs
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Exposició de motius

La carretera entre Reus i Cambrils, la TV3141, cone
guda com a la carretera de la Misericòrdia, és una via 
que suporta un trànsit de vehicles molt superior a la 
capacitat de la mateixa.

L’intens trànsit i les condicions actuals converteixen 
a la carretera de la Misericòrdia en una via amb un 
elevat índex de sinistralitat que es reduiria ampliant la 
capacitat de la TV3141.

Davant les mancances evidents de la carretera per do
narhi cabuda al trànsit, la proposta de desdoblament 
de la via per convertirla en una autovia s’ha convertit, 
en els últims anys, en una reivindicació de conductors, 
veïns de la zona, així com institucions econòmiques i 
social del territori.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Adoptar, amb urgència, les mesures adients que 
adequar les condicions de la carretera TV3141 a les 
necessitats del trànsit.

2. Iniciar, en el termini de 3 mesos, els estudis neces
saris per desdoblar la TV3141 entre Reus i Cambril i 
convertirla en una autovia el que milloraria el tràfic 
d’aquesta transitada via.

3. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2013 la dotació pressupostària suficient per lici
tar les obres de desdoblament de l’actual TV3141.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vi
vas, Ma Dolors Montserrat i Culleré, Jordi Roca Mas, 
Alícia Alegret i Martí, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la creació de 
centres logístics i de distribució de merca·
deries a les comarques de Tarragona i la 
construcció del centre logístic del Baix Pe·
nedès
Tram. 250-00499/10

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17677 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat, Ma Dolors Montserrat i Culleré, dipu
tada, Jordi Roca Mas, diputat, Alícia Alegret i Martí, 
diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, 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 subs
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Exposició de motius

La província de Tarragona és un nus d’infraestructures 
de primera magnitud que la converteixen en un terri
tori idoni per a convertirse en un pols de la logística i 
el transport de mercaderies. La presència de dues au
topistes, dues línies ferroviàries, la línia del tren d’alta 
velocitat, el port de Tarragona, l’aeroport de Reus, i la 

futura construcció del corredor del Mediterrani són al
guns dels exemples.

Aquesta situació s’ha de poder aprofitar i generar acti
vitat econòmica al voltant d’aquestes infraestructures. 
Els agents econòmics s’han adonat del potencial de les 
comarques de Tarragona i per això volen implantar 
centres logístics, un dels el que es pretén ubicar a la 
comarca del Baix Penedès. Centres logístics per donar 
sortida cap a la resta d’Espanya, cap a Europa i la me
diterrània dels productes de les empreses implantades 
en aquests municipis.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Fomentar la creació de centres logístics i de distri
bució de mercaderies a les comarques de Tarragona 
que generin activitat econòmica i ocupació aprofitant 
el potencial de les infraestructures d’aquest territori.

2. Impulsar la construcció del centre logístic del Baix 
Penedès d’acord amb el projecte existent.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vi
vas, Ma Dolors Montserrat i Culleré, Jordi Roca Mas, 
Alícia Alegret i Martí, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de construcció del complex espor·
tiu Sant Jordi, de Tarragona
Tram. 250-00500/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17678 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi
vas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Alícia Alegret i 
Martí, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya, 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 d’Afers Institu
cionals.

Exposició de motius

Les obres de construcció del complex esportiu Sant 
Jordi a la ciutat de Tarragona es troben pendent d’adju
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dicar després que l’empresa que va resultar adjudicatà
ria de les obres va renunciar a executar l’obra.

Davant la celebració dels Jocs del Mediterrani del 
2017 que es celebraran a la ciutat de Tarragona resulta 
del tot urgent que aquest complex esportiu estigui en 
condicions de ser utilitzat per aquest important esde
veniment esportiu, a més de ser un equipament espor
tiu molt necessari per a Tarragona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a licitar, en el termini de 3 mesos, les obres de 
construcció del complex esportiu Sant Jordi a la ciutat 
de Tarragona.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vi
vas, Jordi Roca Mas, Alícia Alegret i Martí, diputats, 
del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la licitació i 
l’adjudicació del projecte de conversió en 
autovia de la carretera C·12 entre Tortosa i 
Roquetes

Tram. 250-00501/10

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17679 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat, Ma Dolors Montserrat i Culleré, dipu
tada, Jordi Roca Mas, diputat, Alícia Alegret i Martí, 
diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, 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 subs
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Exposició de motius

La carretera C12 entre Tortosa i Roquetes, que forma 
part de l’Eix d l’Ebre, té projectat el seu desdoblament 
per convertirla en una autovia. Aquesta és una obra de 
vital importància per les Terres de l’Ebre, reivindicada 
per tots els sectors tant privats com oficials de la zona 
ja que es tracta d’una infraestructura imprescindible 
per connectar amb l’interior.

La connexió de l’interior amb la costa, amb infraes
tructures modernes, és del tot imprescindible per al 
desenvolupament econòmic de les poblacions de la zo
na, alhora que és una baula més per materialitzar una 
via que connecti les Terres de l’Ebre amb Lleida i la 
Comunitat d’Aragó.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a licitar i adjudicar abans de finalitzar l’any 
2013 el projecte d’autovia de la carretera C12 entre 
Tortosa i Roquetes que forma part de l’Eix de l’Ebre.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vi
vas, Ma Dolors Montserrat i Culleré, Jordi Roca Mas, 
Alícia Alegret i Martí, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la promoció de 
la marca turística Costa Daurada
Tram. 250-00502/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi
vas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Alícia Alegret i 
Martí, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya, 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 d’Empresa i Ocu
pació.

Exposició de motius

La Costa Daurada, gaudeix d’un gran prestigi nacional 
i internacional com a zona de turisme bàsicament de 
sol i platja, un gran referent per les platges i el clima de 
la zona, reforçada en els últims anys per la instal·lació 
del parc temàtic Port Aventura. Recentment s’ha anun
ciat la construcció al costat del parc temàtic, d’un gran 
complex d’oci que augmentarà encara més si cap el co
neixement internacional i nacional de la zona.

Cal dir que el turisme de sol i platja que és l’origen de 
la majoria de visitants inicialment, però al arribar es 
troben amb una gran oferta cultural, comercial, i his
tòrica, com el patrimoni Romà de Tarragona, la Ruta 
del Cister, el Delta de l’Ebre, el comerç de Reus i el 
seu històric Modernisme amb el Centre Gaudí, la ruta 
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de les Catedrals del Vi, el turisme gastronòmic de l’in
terior o la via verda de la Terra Alta, fan aquesta zona 
molt atractiva i potent per al visitant.

És per això que es fa necessària una promoció potent 
perquè totes aquestes peculiaritats no es dilueixin en 
projectes externs de la marca Costa Daurada, com a 
element diferenciat, donada la diversitat de l’oferta i la 
qualitat de la mateixa per si sola.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a invertir en la promoció nacional i internacio
nal de la marca turística Costa Daurada.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vi
vas, Jordi Roca Mas, Alícia Alegret i Martí, diputats, 
del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament del servei de trens de rodalia 
del Camp de Tarragona
Tram. 250-00503/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17681 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat, Ma Dolors Montserrat i Culleré, dipu
tada, Jordi Roca Mas, diputat, Alícia Alegret i Martí, 
diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, 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 subs
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Exposició de motius

El servei de rodalies acaba a l’estació Sant Vicenç del 
Calders en direcció sud, tot i que la creació d’un àrea 
de rodalies al Camp de Tarragona està contemplada 
en diversos instruments de planejament tant territorial 
com sectorial.

Tant el Pla Territorial del Camp de Tarragona com 
el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 
(PITC) com el Pla de Transport de Viatgers de Cata
lunya preveuen la creació de l’àrea de rodalies de Tar
ragona.

El Camp de Tarragona concentra una gran quantitat 
de població, amb ciutats com Tarragona i Reus que su
peren els 100.000 habitants, però amb altres localitats 
mitjanes com Cambrils (32.000), El Vendrell (36.000), 
Valls (25.000), Vilaseca (21.000), Salou (27.000) o 
Calafell (25.000) i moltes altres localitats entre els 
5.000 i els 20.000 habitants.

El ferrocarril en aquesta zona funciona com servei de 
trens regionals, amb una qualitat del servei inferior 
que els servei de rodalies en quant a freqüències. L’es
tabliment del servei de rodalies milloraria la freqüèn
cia de pas, així com la connexió del camp de Tarra
gona amb les poblacions de l’entorn de Barcelona, i la 
mobilitat per la zona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a posar en funcionament l’àrea de rodalies del 
Camp de Tarragona.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vi
vas, Ma Dolors Montserrat i Culleré, Jordi Roca Mas, 
Alícia Alegret i Martí, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la vigilància i 
la seguretat a l’exterior de l’estació del tren 
d’alta velocitat del Camp de Tarragona
Tram. 250-00504/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17682 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat, Pere Calbó i Roca, diputat, Jordi Ro
ca Mas, diputat, Alícia Alegret i Martí, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
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’Interior.

Exposició de motius

L’estació del AVE del Camp de Tarragona, situada en
tre els municipis de Perafort i La Secuita, pateix una 
total falta de vigilància i seguretat. Aquests són dos 
municipis petits que no disposen de Policia Local que 
faci complir les ordenances i la seguretat de les per
sones i bens, labor que realitzen els Mossos però que, 
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per raons de servei, no poden estar permanentment en 
l’estació.

Aquesta circumstància fa que no es pugui controlar 
la presència de vehicles que practiquen el Taxi sen
se llicència, provocant als professionals del sector in
nombrables perdudes i la impossibilitat d’actuar im
mediatament per detenir aquestes pràctiques i poder 
denunciar als que les realitzen. Un altre dels greus 
problemes és el vandalisme que pateixen els vehi
cles dels usuaris que no utilitzen l’aparcament de pa
gament, estacionant als voltants de l’estació, ja que és 
del tot insuficient l’espai per a l’aparcament lliure de 
pagament. Aquests vehicles pateixen sovint robatoris i 
destrosses en els mateixos, sobretot durant les nits, uns 
fet que es realitzen a causa de la falta d’una vigilància 
mes efectiva.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a incrementar la seguretat a l’exterior de l’es
tació de l’AVE del Camp de Tarragona per garantir 
la seguretat dels vehicles dels usuaris del servei del 
AVE aparcats a les zones lliures de pagament, així 
com el control del intrusisme que pateixen els profes
sionals del taxi acreditats.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vi
vas, Pere Calbó i Roca, Jordi Roca Mas, Alícia Ale
gret i Martí, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el pagament 
a l’Ajuntament de Tarragona de les quotes 
pendents dels plans integrals de barri i so·
bre la reconsideració de la decisió de no 
convocar aquests plans el 2013
Tram. 250-00505/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17683 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi
vas, diputat, Ma Dolors Montserrat i Culleré, diputada, 
Jordi Roca Mas, diputat, Alícia Alegret i Martí, dipu
tada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata
lunya, 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 da
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Els Plans Integrals de Barri de la Generalitat són una 
eina de cohesió, tant social com urbanística, en el so
cial mitjançant actuacions de formació, programes de 
prevenció i atenció a la violència familiar i de gènere, 
atenció i suport a la infància, educació per a la salut i 
la promoció de l’esport.

La Generalitat té pendent de liquidar a l’Ajuntament de 
Tarragona les partides corresponents a aquests plans 
dels anys 2010, 2011 i 2012, aquests PICC tenen un 
pressupost total de 15 milions d’euros que es reparteix 
entre les dues administracions al 50%, que han estat 
executats a la ciutat de Tarragona en la seva totalitat.

Per la seva part la Generalitat ha anunciat que a causa 
de la situació econòmica de les finances autonòmiques 
no es convocaran per a aquest any 2013 els PICC.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Liquidar a l’Ajuntament de Tarragona, el més aviat 
possible, les quotes corresponents dels Plans Integrals 
de Barri dels anys 2010, 2011 i 2012.

2. Reconsideriar la decisió de no convocar aquests 
plans per a aquest any donat el benefici directe a la 
població.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vi
vas, Ma Dolors Montserrat i Culleré, Jordi Roca Mas, 
Alícia Alegret i Martí, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’ingrés de jo·
ves de la província de Tarragona en centres 
de menors allunyats del domicili familiar
Tram. 250-00506/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17684 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat, Sergio Santamaría Santigosa, diputat, 
Jordi Roca Mas, diputat, Alícia Alegret i Martí, dipu
tada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Justícia i Drets Humans.
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Exposició de motius

La Província de Tarragona és l’única de Catalunya que 
no disposa d’un centre d’internament de menors. Fa 
uns anys es va contemplar esmenar aquesta manca i es 
va preveure construir un al terme municipal de Reus.

A altres punts de Catalunya passa tot el contrari, ja 
que s’han tancat centres a Girona i Mollet del Vallés, 
la qual cosa ha provocat un increment de places de la 
resta de centres oberts, donant com resultat la seva 
massificació, disminuint alhora la ràtio d’educadors, 
segons ha manifestat un magistrat de menors.

Actualment quan a Tarragona s’ordena l’ingrés en un 
centre d’un menor d’un jove, aquest ha d’anar a Barce
lona o Lleida, segons disponibilitat de places. Aquest 
fet implica no donar compliment a la llei, que diu que 
l’internament del menor ha de ser prop del domicili 
familiar.

El centre que estava previst construir prop del sanato
ri Villablanca a la zona Bellissens de Reus, havia de 
disposar d’unes 60 places per a joves d’entre 18 i 23 
anys. Les previsions apuntaven que l’adjudicació de les 
obres es farien en 2008 i amb un període d’execució de 
dos anys. Però cinc anys després encara aquest centre 
no existeix.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a donar una solució a la problemàtica de l’in
grés en centres de menors dels joves de la Província de 
Tarragona, que eviti el seu trasllat lluny que domicili 
família.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vi
vas, Sergio Santamaría Santigosa, Jordi Roca Mas, 
Alícia Alegret i Martí, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
denominació Costa Daurada en el projecte 
d’oci Barcelona World
Tram. 250-00507/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17685 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi
vas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Alícia Alegret i 
Martí, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po

pular de Catalunya, 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 d’Empresa i Ocu
pació.

Exposició de motius

El macropojecte d’oci que està previst construir al cos
tat de Port Aventura és de gran importància per a la 
Província de Tarragona sobretot pels sectors turístic 
i hoteler, ja que, segons informacions de Veremonte, 
empresa promotora del complex, pot generar milers de 
llocs de treball directes i milers més d’indirectes, així 
com representant un atractiu més per la marca turísti
ca Costa Daurada ja prou coneguda per Port Aventura, 
el Patrimoni de la Tarraco Romana, el comerç de Reus 
o el turisme verd de les Terres del Ebre i l’enotursime 
del Priorat o la ruta del Cister amb els Monestirs de 
Poblet, Santes Creus o Vallbona de les Monges.

L’atractiu turístic de la marca Costa Daurada davant 
mercats emergents com el de Rússia fa que aquesta si
gui una marca de garantia per la promoció de les ac
tivitats turístiques, com l’oci, la cultura o la natura, és 
per això que cal potenciarla i no amargarla davant 
de denominacions llunyanes del territori o en tot cas 
compartirho ja que la suma de denominacions potents 
com la marca Barcelona i la marca Costa Daurada no
mes farà que enfortir l’oferta.

El nom que es vol donar al projecte d’oci, Barcelona 
World, suposa una pèrdua de pes comercial de la mar
ca Costa Daurada, que és una marca prou coneguda 
arreu.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a negociar amb Veremonte, empresa promo
tora del projecte d’oci Barcelona World, per a incloure 
la denominació Costa Daurada al projecte d’oci que 
es pretén construir al costat de Port Aventura, com a 
marca que pot potenciar i enfortir el projecte i en es
pecial el territori.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vi
vas, Jordi Roca Mas, Alícia Alegret i Martí, diputats, 
del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni signat amb l’Ajuntament de Tar·
ragona amb relació a l’Escola Oficial d’Idio·
mes
Tram. 250-00508/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17686 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi
vas, diputat, María José García Cuevas, diputada, Jor
di Roca Mas, diputat, Alícia Alegret i Martí, diputada 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Les obres de la Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona 
a la antiga fàbrica de licors Chartreuse, estan ja a la 
recta final, segons a manifestat el regidor d’Ensenya
ment de l’Ajuntament de Tarragona. Les previsions per 
l’entrega de l’obra son entre abril i maig per lo que es 
podran començar les classes a partir del proper mes 
de setembre.

Aquesta escola és competència de la Generalitat, però 
l’any 2010 el Govern i l’Ajuntament de Tarragona van 
signar un conveni en el que el Consistori es feia càr
rec de la construcció de l’Escola i del seu finançament, 
mentre que el Govern de la Generalitat retornaria l’im
port al finalitzar les obres.

L’Ajuntament de Tarragona per fer front a la construc
ció va realitzar la contractació de préstecs bancaris per 
un valor de 6,8 milions d’euros, que segons el docu
ment signat, caldrà anar retornant en els propers trenta 
anys des de la finalització de les obres per un import 
de 40.000 euros mensuals (480.000 euros anuals). Per 
tant a partir del proper mes de juny el consistori tarra
goní demanarà l’ingrés cada mes, de les sis mensuali
tats del present any, un total de 240.000 euros.

Tot i la vigència del conveni la Generalitat ha expres
sat la voluntat de renegociarho donada la situació eco
nòmica. Per la seva part l’Ajuntament de Tarragona ha 
manifestat estar en condicions de renegociar sempre 
que no surti perjudicat el propi ajuntament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a donar compliment al conveni signat amb 

l’Ajuntament de Tarragona per a la construcció de la 
Escola Oficial d’Idiomes a la ciutat, i abonar les men
sualitats que corresponen (40.000 euros mensuals du
rant trenta anys) a partir de la finalització de les obres, 
previst per el mesos d’abrilmaig del present any.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vi
vas, María José García Cuevas, Jordi Roca Mas, Alí
cia Alegret i Martí, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament del Centre Penitenciari Mas 
d’Enric, al Catllar
Tram. 250-00509/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17687 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat, Sergio Santamaría Santigosa, diputat, 
Jordi Roca Mas, diputat, Alícia Alegret i Martí, dipu
tada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

El nou centre penitenciari de Mas d’Enric, en el ter
me municipal de El Catllar, té un cost per la Genera
litat d’un milió i mig d’euros al més tot i que no està 
en funcionament. El centre amb una capacitat per 750 
interns, està acabat desde l’estiu del any passat i l’em
presa constructora ja va lliurar oficialment el centre a 
la Generalitat.

Segons el conseller la previsió és obrir els centres de 
Mas d’Enric i Puig de les Basses a Figueres durant la 
present legislatura tot i que dependrà dels pressupos
tos.

La població reclusa, s’ha incrementat des de finals del 
segle passat, encara que a principis del present s’ha 
frenat la tendència. El centre penitenciari de Tarrago
na dissenyada per acollir 250 interns, el passat estiu va 
arribar a tenir 440, actualment uns 400, el que fa que 
els presos estiguin amuntegats a les cel·les.

Un dels principals problemes per posar en funciona
ment la presó de El Catllar és que cal contractar més 
personal i manca el permís d’apertura ja que no està 
feta la canonada que ha de portar l’aigua des de els 
Boscos de Tarragona fins al centre. Aquesta obra no 
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està ni començada però durant les obres es va endegar 
una connexió provisional des de els pous de El Catllar, 
que actualment serveix per mantenir plena la piscina 
del centre, ja que del contrari es faria malbé.

Un altra entrebanc és l’accés al centre de Mas d’Enric. 
Per evitar l’augment de trànsit que patiria l’actual camí 
que utilitzen els veïns de les urbanitzacions de la zona 
es fa imprescindible la millora del mateix, així com la 
construcció d’una rotonda amb la carretera TP2031 
de Tarragona a Santes Creus.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a posar en funcionament el centre penitenci
ari de Mas d’Enric al municipi de El Catllar, així com 
iniciar les obres que manquen com la millora del ca
mí d’accés, la rotonda amb la TP2031 i el subministre 
d’aigua al centre.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vi
vas, Sergio Santamaría Santigosa, Jordi Roca Mas, 
Alícia Alegret i Martí, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el subministra·
ment d’aigua a Torroja del Priorat, Porrera, 
Gratallops i Poboleda
Tram. 250-00510/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17688 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat, Ma Dolors Montserrat i Culleré, dipu
tada, Jordi Roca Mas, diputat, Alícia Alegret i Martí, 
diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, 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 subs
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Exposició de motius

Els quatre municipis que integren la Mancomunitat 
Topograpo, Torroja del Priorat, Porrera, Gratallops i 
Poboleda, creada per gestionar el subministrament 
d’aigua a les quatre poblacions de la conca del riu Siu
rana, exigeixen a l’Agència Catalana de l’Aigua la ga
rantia del subministrament.

Historicamente i fins al present els habitants d’aques
tes quatre poblacions han patit problemes de submi
nistrament d’aigua en els mesos d’estiu. La falta d’in
versió i manteniment de les instal·lacions ha provocat 
que torni a ressorgir aquest problema, creant molta 
preocupació entre els habitants i les institucions locals.

Aquest problema s’arrossega ja des de fa molts anys,. 
L’excés de magnesi a l’aigua fa que una vegada capta
da, s’hagi de retornar una bona part per després cap
tarla de nou pujarla als dipòsits i depurarla. Sola
ment per al municipi de Torroja del Priorat tenir aigua 
que puguin consumir els veïns de la població significa 
un cost anual de 28.000 euros.

Els municipis afectats exigeixen a l’ACA l’execució 
de les inversions necessàries, per renovar les instal
lacions existents alhora que gestioni acords amb la 
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, per 
conèixer quina finalitats es dona a l’aigua que es deri
va del riu Siurana.

Per la seva banda l’ACA exigeix als quatre municipis 
de la Comunitat Topograpo el pagament de 177.000 
euros del cost d’unes instal·lacions que no funcionen 
i 97.000 euros en concepte del cànon de regulació, la 
qual cosa significarien 970 euros per habitant i any. 
Els alcaldes es neguen a pagar aquests imports mentre 
l’ACA no hagi donat una solució als problemes que pa
teixen en el subministrament d’aigua.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Realitzar, a través de l’Agencia Catalana de l Àigua, 
les inversions necessaries per solucionar els problemes 
del subministrament d’aigua a les poblacions de Torro
ja del Priorat, Porrera, Gratallops i Poboleda integra
des en la Mancomunitat Topograpo.

2. Renegociar amb els ajuntaments esmentats el deute 
pendent d’unes inversions que no funcionen.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vi
vas, Ma Dolors Montserrat i Culleré, Jordi Roca Mas, 
Alícia Alegret i Martí, diputats, del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre el parc mòbil 
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00511/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17689 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, 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 subs
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

En els darrers anys, el nombre de vehicles de quatre 
rodes adscrits al cos dels Mossos d’Esquadra ha dis
minuït de forma considerable. Així l’any 2013 com
parantlo amb el 2011, el cos dels Mossos d’Esquadra 
disposa de 515 vehicles menys, el que representa una 
disminució gairebé del 20%.

La disminució dels vehicles té una especial incidència 
en l’àmbit de Trànsit i de les regions policials.

Així, aquesta mateixa comparació en l’àmbit de Tràn
sit, comporta una disminució de 80 vehicles, el que re
presenta un 25% menys.

Tanmateix, en els darrers anys, s’ha incrementat la 
plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra.

Per tot això es fa imprescindible avaluar quina és la si
tuació del parc mòbil del cos dels Mossos d’Esquadra 
en l’actualitat i quines són les necessitats de vehicles i 
de renovació en els propers anys.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Presentar davant de la Comissió d’Interior, en el ter
mini de dos mesos, un informe on es detalli: 

a) el parc mòbil del Cos de Mossos d’Esquadra, des
glossat per categories de vehicles i indicant la seva an
tiguitat.

b) el règim de titularitat dels vehicles, el nombre de 
contractes de renting o similar amb indicació dels ve
hicles contractats, el període de vigència i la possibi
litat o no de pròrroga dels mateixos i els efectes de la 
referida pròrroga.

c) el calendari per a la renovació dels vehicles.

d) el nombre de vehicles necessaris per a la prestació 
del servei per part del Cos dels Mossos d’Esquadra.

2. Incrementar en l’exercici 2013 el nombre de vehi
cles destinats al Cos dels Mossos d’Esquadra especial
ment a Trànsit i a les Regions Policials.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de salut ordinaris i d’atenció 
continuada i urgent a Lloret de Mar
Tram. 250-00513/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 17726 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, Portaveu, Marina Geli i Fà
brega, diputada, i Juli Fernández i Iruela, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, 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 de Salut.

Exposició de motius

El municipi de Lloret de Mar té una població de pa
dró municipal de 41.155 persones, amb un percentatge 
d’estrangers del 44% i un creixement dels més alts de 
Catalunya els darrers 10 anys. El 2003 la població era 
de 27.328 persones, amb un 25% d’estrangers comuni
taris i extracomunitaris. La població turística fa créi
xer la població resident, situantse entre les 60.000 i 
les 150.000 persones donat que la capacitat hotelera de 
Lloret de Mar és molt alta, tant a l’estiu com en tempo
rada baixa i mitja, amb IMSERSO.

El 2003 Lloret de Mar disposava d’un únic Centre de 
Salut (CAP) al Centre de la ciutat. De comú acord amb 
l’Ajuntament es planifiquen dos nous centres, un a El 
Rieral que s’inaugura el maig del 2010 amb un cost 
de 2,6 milions d’euros i, provisionalment, uns mòduls 
prefabricats el 2006 a Fenals fins a disposar d’uns bai
xos cedits per l’Ajuntament en uns habitatges en cons
trucció.

Per tant, el municipi de Lloret disposava de tres Cen
tres d’Atenció Primària, centralitzant les urgències 
nocturnes al CAP Centre. L’octubre de 2011, degut a 
les retallades indiscriminades, el Departament de Sa
lut deixa el municipi de Lloret amb més de 60.000 per
sones de mitjana sense urgències nocturnes i alhora 
disminueix els dispositius de transport sanitari urgent.
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El municipi (amb mocions en el Ple, aprovades per 
unanimitat), amb el suport de les plataformes ciuta
danes, i el Parlament de Catalunya, han reclamat i es 
continua reclamant la reobertura de les urgències noc
turnes del CAP.

A més, ara la Corporació del Maresme i La Selva, que 
gestiona l’atenció sanitària a Lloret de Mar degut a les 
retallades del Departament de Salut, comunica el tan
cament del CAP de Fenals el mes de Juny per concen
trar l’atenció als dos altres CAP’s per falta de personal. 
Així mateix, els baixos a on estava previst el trasllat 
del CAP Fanals no es poden adequar per falta de pres
supost.

El Ple municipal de Lloret de Mar, el passat 20 de 
maig, va aprovar per unanimitat una moció demanant 
al Departament de Salut que no es tanqui el CAP de 
Fenals a finals de Juny.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a: 

1. Mantenir obert el CAP de Fenals, per donar conti
nuïtat als tres centres de Salut del municipi de Lloret 
de Mar.

2. Garantir l’atenció continuada durant 24 hores els 
365 dies de l’any al municipi de Lloret de Mar.

3. Planificar la inversió al llarg del 2014 pel trasllat 
del CAP de Fenals al local cedit per l’ajuntament a tal 
efecte.

4. Reforçar el transport sanitari urgent a La Selva Ma
rítima, tornat els efectius del 2010.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Marina Geli i Fà
brega, Juli Fernández i Iruela, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’atenció continuada del Centre 
de Salut de Tossa de Mar
Tram. 250-00514/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 17727 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà
brega, diputada, Juli Fernandez Iruela, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, 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 de Salut.

Exposició de motius

El municipi de Tossa de Mar té una població resident 
empadronada de 5.952 persones, i els fluxos de mobi
litat en temporada alta són un 37% superiors a la mit
jana anual.

Tossa disposa d’un Consultori de Salut gestionat per 
la Corporació Maresme –Selva, però en el Pla d’inver
sions 20042015 ja es preveia la construcció d’un nou 
Centre de Salut.

Fins el 2011, el Centre de Salut estava obert les 24 ho
res del dia,365 dies l’any i disposava d’un adequat ser
vei de transport sanitari urgent.

El Departament de Salut, en el context de retallades 
indiscriminades, decideix tancar l’atenció continuada 
al Centre de Salut de Tossa, sense tenir en compte que 
l’Hospital de Blanes està a més de 30 minuts i que cal 
travessar el tram urbà de Lloret de Mar.

El Ple de l’Ajuntament, atenent una proposta de la Pla
taforma Marea Ciutadana de Tossa de Mar, va aprovar 
per unanimitat exigir al Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya que el CAP de Tossa de Mar 
romangui obert les 24 hores del dia durant tot l’any, i 
que per tant existeixi un centre d’atenció d’urgències a 
la vila de Tossa de Mar.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a reobrir l’atenció conti
nuada del Centre de Salut de Tossa de Mar per a ga
rantir la qualitat i l’equitat d’atenció sanitària als ciuta
dans residents de Tossa de Mar i als turistes, així com 
a replantejar el transport sanitari urgent al territori de 
la Selva Marítima, incrementant el servei fins a tornar 
a comptar amb els dispositius del 2010.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Marina Geli i Fà
brega, Juli Fernandez Iruela, diputats, del GP SOC
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Proposta de resolució de suport del procés 
de pau entre el Govern de la República de 
Colòmbia i les Forces Armades Revolucio·
nàries de Colòmbia · Exèrcit del Poble i so·
bre la defensa del règim democràtic i dels 
drets humans
Tram. 250-00515/10

Presentació

Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió, Marta vilalta i Torres, del 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 

Socialista, Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya, Sara vilà Galan, 

del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa, José María 

Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 17732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, 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 d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

En les últimes dècades milers de colombianes i colom
bians han establert la seva residència a Catalunya, per 
opció o per obligació, de manera temporal o indefi
nida, per motius polítics, econòmics, laborals, acadè
mics o d’altres; però si hi ha hagut una cosa en comú 
per a tots i totes, és haver sortit d’una Colòmbia asso
tada pel conflicte i la violència en les seves múltiples 
formes.

Aquesta onada migratòria ha estat un element més 
d’una intensa relació entre els dos pobles, que va co
mençar anys enrere amb l’acollida a Colòmbia de cen
tenars d’exiliats i exiliades catalans de la Guerra Civil, 
i que s’ha consolidat en el temps en forma de solidari
tat del poble català cap el poble colombià.

Durant tots aquests anys de relació, ambdós pobles 
han compatit l’objectiu d’una pau duradora i estable 
a Colòmbia, un país on la seva gent pugui viure amb 
dignitat, sense por i amb ple respecte als seus drets.

Aquesta pau que ha resultat tant esquiva, avui sembla 
possible amb les converses que s’han iniciat a L’Ha
vana (Cuba) entre el govern colombià i les FARCEP. 
Som conscients de que és un procés complex que per 
si mateix no significarà la consecució de la pau imme
diata, però estem convençuts i convençudes que única
ment amb el diàleg es podrà resoldre un conflicte que 

fa més de sis dècades que produeix pèrdues de vides 
humanes, de béns i de recursos

Per aquests motius, el Grups Parlamentaris presenten 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya manifesta: 

1. Donar suport al procés de pau iniciat entre el Go
vern de la República de Colòmbia i els representants 
de les Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom
bia  Ejército del Pueblo, esperant que permetin una 
sortida política i dialogada del conflicte i la construc
ció d’una pau estable, justa i duradora a Colòmbia.

2. Afegirse a les crides perquè les converses de pau a 
Colòmbia es realitzin en un ambient propici, com po
dria ser el cessament del foc i les hostilitats, que porti 
a la finalització de la confrontació armada.

3. Donar suport i fer un reconeixement a les propostes 
de la Ruta Social Comuna per la Pau, de la Plataforma 
Europea per la Pau i de Colòmbia en Pau perquè les 
converses rebin el màxim suport de la societat civil i 
de les institucions catalanes i europees.

4. Facilitar la visibilitat i el coneixement públic de les 
iniciatives i accions que es duguin a terme a Catalunya 
a través d’organitzacions socials, per tal que la societat 
catalana pugui fer seguiment i aportacions al procés 
de negociació, respectant les decisions del Govern de 
Colòmbia.

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Manifestar el seu suport al procés de pau que s’ha 
iniciat entre el Govern de la República de Colòmbia i 
els representants de les Fuerzas Armadas Revolucio
narias de Colombia  Ejército del Pueblo, esperant que 
permetin una sortida política i dialogada del conflicte 
i la construcció d’una pau estable, justa i duradora a 
Colòmbia.

2. Traslladar al Govern de l’Estat que continuï a la dis
posició del Govern de Colòmbia per a prestar el suport 
que aquest li pugui requerir en el procés de pau en
degat i defensa del règim democràtic i dels Drets Hu
mans.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2013

Mireia Canals i Botines, GP de CiU; Marta Vilalta i 
Torres, GP d’ERC; Núria Segú Ferré, GP SOC; Juan 
Milián Querol, GP del PPC; Sara Vilà Galan, GP 
d’ICVEUiA; José María EspejoSaavedra Conesa, 
GP de C’s; David Fernàndez i Ramos, Grup Mixt
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3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu al Compte general de la 
Generalitat corresponent al 2010
Tram. 257-00001/10

Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

A la presidenta del Parlament

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses
sió tinguda els dies 7 i 9 de maig de 2013, ha estudi
at les propostes de resolució subsegüents al debat del 
Compte general de la Generalitat corresponent al 2010 
(tram. 25700001/10), presentades pel Grup Parlamen
tari Socialista (reg. 15228), pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 15301), pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 15303), pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15305) i pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 15307).

Finalment, d’acord amb l’article 163 del Reglament del 
Parlament, ha acordat d’establir el dictamen següent: 

Dictamen sobre el Compte general  
de la Generalitat corresponent  
a l’exercici del 2010

1. El Parlament de Catalunya aprova: 

a) El Compte general de la Generalitat corresponent a 
l’exercici del 2010.

b) L’Informe 1/2013 de la Sindicatura de Comptes, so
bre el Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2010.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’Infor
me 1/2013 de la Sindicatura de Comptes, insta el Go
vern a seguir les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes i a informarlo del compliment d’aquestes re
comanacions, de les accions empreses i dels resultats 
obtinguts.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

El secretari El president 
de la Comissió  de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con·
grés dels Diputats la Proposició de llei de re·
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parla
mentari de Convergència i Unió (reg. 18078; 18096; 
18101).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 29.05.2013 al 31.05.2013).
Finiment del termini: 03.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 29.05.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 18580).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.06.2013 al 04.06.2013).
Finiment del termini: 05.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 31.05.2013.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con·
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 270-00005/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 04.06.2013 al 17.06.2013).
Finiment del termini: 18.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.
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3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució per la qual es crea 
una subcomissió d’energia dins la Comissió 
d’Empresa i Ocupació

Tram. 251-00001/10

Rectificació del text presentat (BOPC 68, p. 89)

Reg. 16135 / Coneixement: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen
tari Socialista, comunica a la Mesa del Parlament que 
ha advertit l’errada següent en Proposta de resolució 
per la qual es crea una subcomissió d’energia dins la 
Comissió d’Empresa i Ocupació (tram. 25100001/10), 
presentada l’11 d’abril de 2013 i amb número de regis
tre 10971.

On diu: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a crear una subcomissió d’energia dins...»

Ha de dir: 

«El Parlament de Catalunya proposa la creació d’una 
subcomissió d’energia dins...»

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
subcomissió de coordinació dels treballs del 
Consell Assessor de Polítiques Socials i Fa·
miliars amb l’activitat parlamentària

Tram. 251-00002/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 17620 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Benestar, Família i Immigració, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 53 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent proposta de crea
ció d’una subcomissió.

Exposició de motius

El Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, 
és un òrgan col·legiat assessor del president de la Ge
neralitat i del Govern, en matèria de polítiques orien
tades a impulsar un procés de desenvolupament del 
sistema de benestar social i de promoció de la família.

El Govern crea el Consell Assessor de Polítiques Soci
als i familiars fixantse com a prioritat la definició i la 
concreció de les polítiques orientades a l’enfortiment 
de l’Estat del Benestar, mitjançant la protecció de les 
persones que es troben en situació de risc d’exclusió 
social, per tal d’assegurar la cohesió social. Així ma
teix, considerant imprescindible la promoció i la pro
tecció de la família, com un dels eixos vertebradors de 
la política social del nostre país i com a estructura so
cial bàsica que és transmissora de valors i generadora 
de solidaritat.

Les funcions que s’atorguen al Consell Assessor de 
Polítiques Socials i Familiars són: 

Assessorar i informar sobre les qüestions que li siguin 
plantejades pel president o per les persones titulars 
dels departaments competents en les polítiques ori
entades a impulsar un procés de desenvolupament del 
sistema de benestar social i de promoció de la família.

Proposar les actuacions o plantejaments en aquest àm
bit que consideri adequats en funció de l’evolució soci
al i econòmica, tot tractant d’anticiparse a les necessi
tats de la societat.

Assessorar i donar suport, a petició del president de la 
Generalitat, en processos de negociació que impliquin 
la participació del Govern o del Parlament en institu
cions de l’Estat o organitzacions internacionals.

Portar a terme, directament o amb el suport d’analistes 
externs, els treballs adequats per fonamentar les seves 
propostes.

El passat 7 de maig la presidenta del Consell Asses
sor de Polítiques Socials i Familiars va comparèixer 
a la Comissió de Benestar Social, Família i Immigra
ció. Una compareixença molt enriquidora per les in
formacions i intercanvis de parers entre la presidenta 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars 
i les persones diputades. D’aquesta manera es produïa 
un reconeixement per part del Parlament de les funci
ons del Consell Assessor de Polítiques Socials i Fami
liars i de la qualitat i vàlua dels seus treballs. En aque
lla compareixença totes les persones portaveus dels 
Grups Parlamentaris van manifestar la importància 
d’establir un diàleg que seria molt positiu i valuós pels 
treballs del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars i també per a enriquir les tasques dels dipu
tats i diputades. És per tots aquests motius que creiem 
convenient estabilitzar un espai d’intercanvi en unes 
matèries que a tots i totes ens competen i que entre tots 
voldríem millorar.

Fascicle tercer
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Proposta de creació d’una subcomissió

Comissió de coordinació dels treballs del Consell As
sessor de Polítiques Socials i Familiars amb l’activitat 
parlamentària.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre les mesures per a millorar la situ·
ació de la justícia i els centres penitenciaris
Tram. 302-00044/10

Rectificació del text presentat (BOPC 92, p. 12)
Reg. 18098 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carmen de Rivera Pla, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, comu
niquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’er
rada següent en Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les mesures per a millorar la situa
ció de la justícia i els centres penitenciaris (tram. 302
00044/10), presentada 23 de maig de 2013 i amb nú
mero de registre 17577.

On diu: 

«5.b i 5c. [...] lectors òptics de petjades [...]»

Ha de dir: 

«5.b i 5.c [...] lectors òptics d’empremtes dactilars [...]»

Palau del Parlament, 28 de maig de 2013

Albert Rivera Díaz Carmen de Rivera Pla
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la política 
cultural
Tram. 300-00049/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 18551 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 31.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 5 i 6 de juny 
de 2013.

– Sobre la política cultural del Govern

Palau del Parlament, 31 de maig de 2013

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICVEUiA

Interpel·lació al Govern sobre la modificació 
de l’impost de successions i donacions i la 
política fiscal i pressupostària
Tram. 300-00050/10

Presentació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 18559 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 31.05.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 5 i 6 de juny de 2013.

– Quin és el capteniment del govern respecte a la mo
dificació de l’Impost de Successions i Donacions i la 
política fiscal i pressupostària?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2013

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC
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Interpel·lació al Govern sobre la política in·
dustrial i el model productiu
Tram. 300-00051/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 18560 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 31.05.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 5 i 6 de 
juny de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generali
tat sobre la política industrial i el model productiu de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre les perspecti·
ves del sector turístic
Tram. 300-00052/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 18562 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 31.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 5 i 6 de 
juny de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
les perspectives del sector turístic?

Palau del Parlament, 30 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre l’aconfessio·
nalitat dels actes i els serveis públics
Tram. 300-00053/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 18563 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 31.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamenta
ri Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 5 i 6 de juny de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
l’aconfessionalitat dels actes i els serveis públics?

Palau del Parlament, 30 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre les conse·
qüències de l’aprovació de la disposició ad·
dicional segona de la Llei de l’Estat de me·
sures de flexibilització i foment del mercat 
de lloguer d’habitatges
Tram. 300-00054/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 18565 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 31.05.2013

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 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies.

– Quin és el capteniment del Govern sobre les conse
qüències de l’aprovació de la disposició addicional se
gona de la llei de l’Estat «de mesures de flexibilització 
i foment del mercat de lloguer d’habitatges, sobre el 
règim aplicable a les ajudes dels Plans Estatals d’Ha
bitatge».

Palau del Parlament, 31 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Interpel·lació al Govern sobre el model dels 
col·legis professionals
Tram. 300-00055/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 18566 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 31.05.2013

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 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies.

– Quin és el capteniment del Govern en relació al mo
del de col·legis professionals?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre els resultats 
de les balances fiscals
Tram. 300-00056/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 18567 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 31.05.2013

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 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies.

– Quin és el capteniment del Govern sobre els resul
tats de les balances fiscals?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de protecció a les famílies
Tram. 300-00057/10

Presentació
Fernando Sánchez Costa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 18568 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 31.05.2013

A la Mesa del Parlament

Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 138 del Reglament del Parla
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 5 i 5 de juny de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre les polítiques de protecció a les famílies?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2013

Fernando Sánchez Costa
Diputat del GP del PPC

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre les ur·
banitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 360-00004/10

Presentació
Síndic de Greuges

Es pren nota de l’Informe del Síndic de Greuges so
bre les urbanitzacions amb dèficits urbanístics (reg. 
15891).
Acord: Mesa del Parlament, 28.05.2013.

N. de la R.: L’Informe del Síndic de Greuges es repro-
dueix en la secció 4.80.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.
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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 dia 28 
de maig de 2013, d’acord amb l’article 17.a del Regla
ment, ha pres nota de la renúncia a la condició de dipu
tada al Parlament de Catalunya, de Georgina Rierade
vall i Tarrés, del Grup Mixt, amb efectes des del dia 
28 de maig de 2013.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

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

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/10

Designació de membres
Reg. 17521; 17522; 17562; 17572 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 28.05.2013

Reg. 17521

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 l’article 62 del Reglament del Parla
ment, comunica que la representant del Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’In
tergrup del Poble Gitano és la diputada Anna Simó i 
Castelló (NT 41300004/10).

Palau del Parlament, 23 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Reg. 17522

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 62 
del Reglament del Parlament, comunica que el repre
sentant del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds  Esquerra Unida i Alternativa a l’Intergrup 
del Poble Gitano és el diputat David Companyon Cos
ta.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2013

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICVEUiA

Reg. 17562

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 62 del Reglament del Parlament, comunica 
que la representant del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió a l’Intergrup del Poble Gitano és la dipu
tada Begonya Montalban i Vilas.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 17572

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 62 
del Reglament del Parlament, comunica que la repre
sentant del Grup Parlamentari Socialista a l’intergrup 
del Poble Gitano és la diputada Montserrat Capdevila 
Tatché.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 13/X, 
sobre la creació d’ocupació i la lluita contra 
l’atur
Tram. 390-00013/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, 28.05.2013

Control del compliment de la Moció 14/X, 
sobre la situació del món local i la seva ca·
pacitat de prestació de serveis
Tram. 390-00014/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, 28.05.2013

Control del compliment de la Moció 15/X, 
sobre les participacions preferents
Tram. 390-00015/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, 28.05.2013

Control del compliment de la Moció 16/X, 
sobre les polítiques d’habitatge
Tram. 390-00016/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, 28.05.2013

Control del compliment de la Moció 17/X, 
sobre la reforma del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 390-00017/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, 28.05.2013

Control del compliment de la Moció 18/X, 
sobre la situació i les perspectives del sec·
tor primari
Tram. 390-00018/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, 28.05.2013

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so·
bre l’expulsió de Noureddine Ziani, membre 
de la Fundació Nous Catalans i president de 
la Unió de Centres Culturals Islàmics de Ca·
talunya, acusat d’espionatge
Tram. 354-00074/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 16030).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
29.05.2013.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença del president 
de l’Autoritat Catalana de la Competència 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris 
comercials i determinades activitats de pro·
moció
Tram. 352-00146/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença de Roberto 
Guirado Martínez, delegat a Catalunya de 
l’Associació Nacional de Grans Empreses 
Distribuïdores i membre del Consell Ciutat i 
Comerç de Barcelona amb relació a la Pro·
posició de llei d’horaris comercials i deter·
minades activitats de promoció
Tram. 352-00147/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença de Carme Biga·
tà Viscasillas, directora de relacions institu·
cionals de Value Retail Espanya, amb relació 
a la Proposició de llei d’horaris comercials i 
determinades activitats de promoció
Tram. 352-00148/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença de Josep Mo·
rell i Miró, president de la Unió de Polígons 
Industrials de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei d’horaris comercials i de·
terminades activitats de promoció
Tram. 352-00149/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença del director ge·
neral de Comerç amb relació a la Proposició 
de llei d’horaris comercials i determinades 
activitats de promoció
Tram. 352-00150/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença de Sara Mo·
reno Colom, professora de sociologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i exper·
ta en usos del temps, amb relació a la Pro·
posició de llei d’horaris comercials i deter·
minades activitats de promoció
Tram. 352-00151/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una repre·
sentació de l’alcaldia d’Altafulla (Tarragonès) 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris 
comercials i determinades activitats de pro·
moció
Tram. 352-00152/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.
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Proposta de compareixença d’una repre·
sentació de l’alcaldia de Castelldefels (Baix 
Llobregat) amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi·
tats de promoció
Tram. 352-00153/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una represen·
tació de l’alcaldia de la Roca del Vallès (Va·
llès Oriental) amb relació a la Proposició de 
llei d’horaris comercials i determinades acti·
vitats de promoció
Tram. 352-00154/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una repre·
sentació de la Comissió de Polítiques per a 
la Igualtat de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi·
tats de promoció
Tram. 352-00155/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una represen·
tació de la Comissió de Comerç i Turisme de 
la Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris co·
mercials i determinades activitats de promo·
ció
Tram. 352-00156/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una represen·
tació de la Comissió Dona i Igualtat de l’As·
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris 
comercials i determinades activitats de pro·
moció
Tram. 352-00157/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una represen·
tació de la Comissió de Comerç i Turisme de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comar·
ques amb relació a la Proposició de llei d’ho·
raris comercials i determinades activitats de 
promoció
Tram. 352-00158/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una represen·
tació de la Regidoria de Comerç, Consum i 
Mercats de Barcelona, amb relació a la Pro·
posició de llei d’horaris comercials i deter·
minades activitats de promoció
Tram. 352-00159/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una repre·
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació a la Pro·
posició de llei d’horaris comercials i deter·
minades activitats de promoció
Tram. 352-00160/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.
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Proposta de compareixença d’una represen·
tació de l’àrea de comerç de la Diputació de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi·
tats de promoció
Tram. 352-00161/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença de Fernando 
José Huertas Colomina, director de la Bu·
siness School de la Fundació Universitària 
Eserp, amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi·
tats de promoció
Tram. 352-00162/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una represen·
tació de l’Agrupació de Botiguers de Catalu·
nya amb relació a la Proposició de llei d’ho·
raris comercials i determinades activitats de 
promoció
Tram. 352-00163/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una represen·
tació de l’Associació Nacional de Centrals 
de Compra i Serveis (Anceco) amb relació 
a la Proposició de llei d’horaris comercials i 
determinades activitats de promoció
Tram. 352-00164/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una repre·
sentació de la Confederació de Comerç de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi·
tats de promoció
Tram. 352-00165/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una represen·
tació del Consell de Gremis amb relació a la 
Proposició de llei d’horaris comercials i de·
terminades activitats de promoció
Tram. 352-00166/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una represen·
tació de Cat·Dis amb relació a la Proposició 
de llei d’horaris comercials i determinades 
activitats de promoció
Tram. 352-00167/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una represen·
tació de Comissions Obreres amb relació a 
la Proposició de llei d’horaris comercials i 
determinades activitats de promoció
Tram. 352-00168/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.
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Proposta de compareixença d’una represen·
tació de la Cecot amb relació a la Proposició 
de llei d’horaris comercials i determinades 
activitats de promoció
Tram. 352-00169/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una represen·
tació del Consell d’Empreses Distribuïdores 
d’Alimentació de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’horaris comercials i de·
terminades activitats de promoció
Tram. 352-00170/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una represen·
tació de Comertia amb relació a la Proposi·
ció de llei d’horaris comercials i determina·
des activitats de promoció
Tram. 352-00171/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una repre·
sentació de la Fundació Barcelona Comerç 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris 
comercials i determinades activitats de pro·
moció
Tram. 352-00172/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una repre·
sentació de la Fundació Comerç Ciutadà 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris 
comercials i determinades activitats de pro·
moció
Tram. 352-00173/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una represen·
tació de Pimec Comerç amb relació a la Pro·
posició de llei d’horaris comercials i deter·
minades activitats de promoció
Tram. 352-00174/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença d’una repre·
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris 
comercials i determinades activitats de pro·
moció
Tram. 352-00175/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Proposta de compareixença de Marçal Tar·
ragó, economista, consultor i expert en co·
merç, amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi·
tats de promoció
Tram. 352-00176/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.
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Proposta de compareixença de Francisco 
Pérez, llicenciat en dret i ciències polítiques 
i expert en polítiques de comerç urbà, amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris co·
mercials i determinades activitats de promo·
ció
Tram. 352-00177/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Sol·licitud de compareixença de Miquel 
Camps i Font, president de Pimec Joves 
Empresaris, davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè expliqui la seva experièn·
cia i les propostes amb relació a l’emprene·
doria i la creació d’empreses
Tram. 356-00119/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Vilar·
daga i Mojal, director de Desenvolupament 
Econòmic Territorial de Pimec, perquè expli·
qui la seva experiència amb relació a l’em·
prenedoria i la creació d’empreses
Tram. 356-00120/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Sol·licitud de compareixença del director ge·
neral de Telecomunicacions davant la Co·
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre els diàlegs competitius, les adjudica·
cions i l’impacte del nou model de les tecno·
logies de la informació i la comunicació
Tram. 356-00125/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Sol·licitud de compareixença del director 
general d’Economia Social i Cooperativa i 
Treball Autònom davant la Comissió d’Em·
presa i Ocupació perquè informi sobre l’es·
tat d’execució del Pla de cooperativisme de 
Catalunya i les actuacions futures
Tram. 356-00126/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Sol·licitud de compareixença d’Alfons Cone·
sa Badiella, director de l’Agència Catalana 
del Consum, davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè informi sobre les subven·
cions atorgades el 2012
Tram. 356-00142/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Assemblea d’Aturats davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè ex·
pliqui les seves reivindicacions i propostes 
amb relació a la desocupació
Tram. 356-00156/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Sol·licitud de compareixença de represen·
tants del Pacte per la indústria davant la Co·
missió d’Empresa i Ocupació perquè pre·
sentin aquesta iniciativa
Tram. 356-00184/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.
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Sol·licitud de compareixença de represen·
tants de l’Associació Espanyola de Direcció 
y Desenvolupament de Persones a Catalu·
nya davant la Comissió d’Empresa i Ocupa·
ció perquè informin sobre la situació de les 
relacions col·lectives de treball i de la direc·
ció de persones a les empreses i les admi·
nistracions públiques
Tram. 356-00185/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Sol·licitud de compareixença del direc·
tor general de Comerç davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
l’establiment d’un centre comercial de fabri·
cants en terrenys de l’Incasòl
Tram. 356-00194/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Sol·licitud de compareixença de Manel Pre·
tel, representant de l’entitat Retecork, da·
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per·
què expliqui les conclusions de l’informe 
«Avaluació econòmica de les externalitats 
positives dels boscos surers catalans»
Tram. 356-00213/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Sol·licitud de compareixença de Guillem Ge·
nover, representant de l’Institut Català del 
Suro, davant la Comissió d’Empresa i Ocu·
pació perquè expliqui les conclusions de 
l’informe «Avaluació econòmica de les ex·
ternalitats positives dels boscos surers ca·
talans»
Tram. 356-00214/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Sol·licitud de compareixença de Joan Car·
les Gallego, secretari general de Comissi·
ons Obreres, davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè expliqui els acords de la 
trobada del 15 de maig de 2013 en el marc 
de l’Acord estratègic 2013·2015
Tram. 356-00217/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Álvarez, secretari general de la Unió General 
de Treballadors, davant la Comissió d’Em·
presa i Ocupació perquè expliqui els acords 
de la trobada del 15 de maig de 2013 en el 
marc de l’Acord estratègic 2013·2015
Tram. 356-00218/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Gon·
zález, president de Pimec, davant la Comis·
sió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui 
els acords de la trobada del 15 de maig de 
2013 en el marc de l’Acord estratègic 2013·
2015
Tram. 356-00219/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Sol·licitud de compareixença d’Eusebi Cima, 
president de Fepime, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els 
acords de la trobada del 15 de maig de 2013 
en el marc de l’Acord estratègic 2013·2015
Tram. 356-00220/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Sol·licitud de compareixença de Joaquim 
Gay de Montellà, president de Foment del 
Treball, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè expliqui els acords de la 
trobada del 15 de maig de 2013 en el marc 
de l’Acord estratègic 2013·2015
Tram. 356-00221/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 6, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Sol·licitud de compareixença de represen·
tants de l’Associació Salut i Família davant la 
Comissió de Salut perquè presentin la me·
mòria del 2012 del servei «De compatriota a 
compatriota», sobre l’atenció sanitària a im·
migrants en situació de vulnerabilitat
Tram. 356-00224/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen
tari Socialista (reg. 16484).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
23.05.2013.

Sol·licitud de compareixença de José Luis 
López de Silanes, president de Compañía 
Logística de Hidrocarburos, davant la Co·
missió d’Interior perquè informi sobre l’ade·
quació de la companyia a la legalitat vigent 
en matèria d’accidents greus
Tram. 356-00226/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16916).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
29.05.2013.

Sol·licitud de compareixença del degà del 
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per·
què informi sobre les activitats i les propos·
tes del col·legi amb relació a la situació am·
biental
Tram. 356-00227/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16918).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 29.05.2013.

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Recerca davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la recerca bio·
mèdica, els centres Cerca biomèdics i els 
acomiadaments d’investigadors
Tram. 356-00228/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen
tari Socialista, Alba Vergés i Bosch, del Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Mar
ta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
16939).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
23.05.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Gabriel Ca·
pellà, responsable de recerca i innovació en 
salut de la Direcció General de Planificació i 
Recerca del Departament de Salut, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
recerca biomèdica, els centres Cerca bio·
mèdics i els acomiadaments d’investigadors
Tram. 356-00229/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen
tari Socialista, Alba Vergés i Bosch, del Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Mar
ta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
16940).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
23.05.2013.

Sol·licitud de compareixença de Virgínia Do·
mingo i Reig, presidenta del Col·legi d’Ambi·
entòlegs de Catalunya, davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè informi so·
bre les activitats del Col·legi
Tram. 356-00239/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 18056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 29.05.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

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

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 6 de la Co
missió de la Infància, tinguda el 28.05.2013, DSPCC 
109.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb els consellers d’Interior i d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu·
ral per a informar sobre el programa de pre·
venció i extinció d’incendis per a l’estiu del 
2013
Tram. 355-00030/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 6 de la Co
missió d’Interior, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 110.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 353-00004/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
29.05.2013, DSPCC 112.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma per una Fiscalitat Justa amb re·
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 353-00005/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
29.05.2013, DSPCC 112.
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Compareixença de Jofre Farrés, secretari 
general de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 353-00006/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
29.05.2013, DSPCC 112.

Compareixença d’una representació del Sin·
dicat de l’Estalvi de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 353-00008/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
29.05.2013, DSPCC 112.

Compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Usuaris de Serveis Bancaris amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 353-00010/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
29.05.2013, DSPCC 112.

Compareixença de Guillem López·Casasno·
vas, membre del Banc d’Espanya, amb re·
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 353-00014/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
29.05.2013, DSPCC 112.

Compareixença de Roberto Guirado Martí·
nez, delegat a Catalunya de l’Associació Na·
cional de Grans Empreses Distribuïdores i 
membre del Consell Ciutat i Comerç de Bar·
celona, amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi·
tats de promoció
Tram. 353-00036/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença del director general de Co·
merç amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi·
tats de promoció
Tram. 353-00037/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença de Sara Moreno Colom, 
professora de sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i experta en usos 
del temps, amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi·
tats de promoció
Tram. 353-00038/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.
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Compareixença d’una representació de la 
Comissió de Polítiques per a la Igualtat de 
la Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris co·
mercials i determinades activitats de promo·
ció
Tram. 353-00039/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença d’una representació de la 
Comissió de Comerç i Turisme de la Fede·
ració de Municipis de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei d’horaris comercials i 
determinades activitats de promoció
Tram. 353-00040/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença d’una representació de la 
Comissió Dona i Igualtat de l’Associació Ca·
talana de Municipis i Comarques amb rela·
ció a la Proposició de llei d’horaris comer·
cials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00041/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença d’una representació de la 
Comissió de Comerç i Turisme de l’Associa·
ció Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris co·
mercials i determinades activitats de promo·
ció
Tram. 353-00042/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Ca·
talunya amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi·
tats de promoció
Tram. 353-00043/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació de Botiguers de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris co·
mercials i determinades activitats de promo·
ció
Tram. 353-00044/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença d’una representació de l’As·
sociació Nacional de Centrals de Compra i 
Serveis (Anceco) amb relació a la Proposició 
de llei d’horaris comercials i determinades 
activitats de promoció
Tram. 353-00045/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.
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Compareixença d’una representació de la 
Confederació de Comerç de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris co·
mercials i determinades activitats de promo·
ció
Tram. 353-00046/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Gremis amb relació a la Proposi·
ció de llei d’horaris comercials i determina·
des activitats de promoció
Tram. 353-00047/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença d’una representació de Cat·
Dis amb relació a la Proposició de llei d’ho·
raris comercials i determinades activitats de 
promoció
Tram. 353-00048/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença d’una representació de Co·
missions Obreres amb relació a la Proposi·
ció de llei d’horaris comercials i determina·
des activitats de promoció
Tram. 353-00049/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença d’una representació de la 
Cecot amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi·
tats de promoció
Tram. 353-00050/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença d’una representació del 
Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimen·
tació de Catalunya amb relació a la Proposi·
ció de llei d’horaris comercials i determina·
des activitats de promoció
Tram. 353-00051/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença d’una representació de Co·
mertia amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi·
tats de promoció
Tram. 353-00052/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Barcelona Comerç amb relació a 
la Proposició de llei d’horaris comercials i 
determinades activitats de promoció
Tram. 353-00053/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.
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Compareixença d’una representació de la 
Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la 
Proposició de llei d’horaris comercials i de·
terminades activitats de promoció
Tram. 353-00054/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença d’una representació de Pi·
mec Comerç amb relació a la Proposició de 
llei d’horaris comercials i determinades acti·
vitats de promoció
Tram. 353-00055/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació 
a la Proposició de llei d’horaris comercials i 
determinades activitats de promoció
Tram. 353-00056/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença de Marçal Tarragó, econo·
mista, consultor i expert en comerç, amb re·
lació a la Proposició de llei d’horaris comer·
cials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00057/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPCC 111.

Compareixença de representants de la Creu 
Roja davant la Comissió de la Infància per 
a exposar llurs aportacions al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00018/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis
sió de la Infància, tinguda el 14.05.2013, DSPCC 96.

Compareixença de representants de l’Orde 
Hospitalari de Sant Joan de Déu davant la 
Comissió de la Infància per a exposar llurs 
aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 357-00025/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis
sió de la Infància, tinguda el 14.05.2013, DSPCC 96.

Compareixença del conseller d’Interior da·
vant la Comissió d’Estudi dels Models de 
Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Materi·
al Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00149/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comis
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, tinguda el 29.05.2013, DSPCC 113.
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Compareixença d’Adolf Todó Rovira, presi·
dent conseller executiu de Catalunya Caixa, 
ex·director general de Caixa Catalunya, pre·
sident de Catalunya Banc, ex·director gene·
ral de Caixa Catalunya del 2008 al 2010 i ex·
director general de Caixa Manresa, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00150/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Jaume Masana Ribalta, 
conseller delegat de Catalunya Caixa, di·
rector general de Catalunya Caixa i conse·
ller delegat de Catalunya Banc, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00151/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Juan María Hernández 
Andrés, representant del Fons de Reestruc·
turació Ordenada Bancària al Consell d’Ad·
ministració de Catalunya Caixa, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00152/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Manuel Rosell, expresi·
dent de Caixa Manresa i expresident de Ca·
talunya Caixa, davant la Comissió d’Investi·
gació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00153/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Fernando Casado Juan, 
expresident de Catalunya Caixa, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00154/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.
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Compareixença de Joan Ràfols Llach, se·
cretari del Consell d’Administració de Ca·
talunya Caixa, davant la Comissió d’Investi·
gació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00155/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Raquel Puig, represen·
tant del Sindicat d’Estalvi de Catalunya a 
Catalunya Banc, davant la Comissió d’Inves·
tigació sobre les Possibles Responsabili·
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00156/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Montserrat Delgado, re·
presentant de Comissions Obreres a Catalu·
nya Banc, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri·
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti·
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00157/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Susagna Muns, repre·
sentant de la Unió General de Treballadors 
a Catalunya Banc, davant la Comissió d’In·
vestigació sobre les Possibles Responsabili·
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00158/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Norma Gutiérrez, repre·
sentant de la Confederació de Sindicats In·
dependents de Caixes i Afins a Catalunya 
Banc, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri·
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti·
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00159/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de José Antonio García Ri·
co, representant del Fons de Reestructu·
ració Ordenada Bancària al Consell d’Ad·
ministració de Catalunya Caixa, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00160/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.
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Compareixença de Josep Maria Loza Xuri·
ach, ex·director general de Caixa Catalunya, 
davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan·
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00161/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Narcís Serra i Serra, ex·
president de Caixa Catalunya, davant la Co·
missió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00162/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença d’Antoni Serra Ramoneda, 
economista i expresident de Caixa Catalu·
nya, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finance·
res i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00163/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Feliu Formosa Prat, ex·
director general i expresident de Caixa 
Manresa, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri·
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti·
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00164/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Valentí Roqueta Guilla·
met, expresident de Caixa Manresa, davant 
la Comissió d’Investigació sobre les Possi·
bles Responsabilitats Derivades de l’Actua·
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consu·
midors
Tram. 357-00165/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Rafael Jené, ex·director 
general de Caixa Tarragona, davant la Co·
missió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00166/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.
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Compareixença de Gabriel Ferraté i Pascual, 
expresident de Caixa Tarragona, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00167/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Jordi Mestre González, 
director general d’Unnim Banc, ex·direc·
tor general de Caixa Sabadell i ex·conseller 
delegat d’Unnim Banc, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Respon·
sabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vul·
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00168/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença d’Enric Mata Tarragó, ex·
conseller delegat d’Unnim Banc, ex·director 
general d’Unnim Caixa i ex·director general 
de Caixa Terrassa, davant la Comissió d’In·
vestigació sobre les Possibles Responsabili·
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00169/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Jaume Ribera i Segura, 
president d’Unnim i expresident de Caixa 
Terrassa, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri·
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti·
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00170/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença d’Antoni Abad Pous, repre·
sentant del Fons de Reestructuració Orde·
nada Bancària al Consell d’Administració 
d’Unnim i president de la CECOT, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00171/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Jesús Gonzalvo Lozano, 
representant del Fons de Reestructuració 
Ordenada Bancària al Consell d’Administra·
ció d’Unnim, davant la Comissió d’Investi·
gació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00172/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.
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Compareixença de Francesc Astals Coma, 
expresident de Caixa Terrassa, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00173/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Salvador Soley i Junoy, 
expresident de Caixa Sabadell i d’Unnim, 
davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan·
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00174/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Dídac Herrero Autet, ex·
director general de Caixa Manlleu, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00175/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Joan Contijoch Pratde·
saba, expresident de Caixa Manlleu, davant 
la Comissió d’Investigació sobre les Possi·
bles Responsabilitats Derivades de l’Actua·
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consu·
midors
Tram. 357-00176/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Ricard Pagès Raventós, 
expresident i ex·director general de Caixa 
Penedès, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri·
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti·
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00177/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Manuel Troyano Molina, 
ex·director general de Caixa Penedès, da·
vant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan·
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00178/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.
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Compareixença de Joan Caelles Fernán·
dez, ex·director general de Caixa Penedès, 
davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan·
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00179/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Ricard Banquells Ber·
nad, vicepresident primer de Banco Mare 
Nostrum i director general de Caixa Pene·
dès, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finance·
res i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00180/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença d’Albert Vancells Noguer, 
expresident i ex·director general de Caixa 
Penedès, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri·
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti·
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00181/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Martí Solé Bordes, presi·
dent de Caixa Penedès, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Respon·
sabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vul·
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00182/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Josep Colomer Ràfols, 
expresident de Caixa Penedès, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00183/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença d’Arcadi Calzada, expresi·
dent de Caixa Girona, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Respon·
sabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vul·
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00184/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.
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Compareixença de Manel Serra, expresident 
de Caixa Girona, davant la Comissió d’Inves·
tigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00185/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença d’Aleix Gimbernat, ex·direc·
tor general de Caixa Girona, davant la Co·
missió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00186/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Jordi Blanch, ex·director 
general de Caixa Girona, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Respon·
sabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vul·
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00187/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Josep Ibern i Gallart, 
president i ex·director general de Caixa La·
ietana, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri·
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti·
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00188/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Jaume Boter de Palau, 
expresident de Caixa Laietana, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00189/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Pere Antoni de Dòria La·
gunas, ex·director general de Caixa Laieta·
na, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finance·
res i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00190/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.
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Compareixença d’Albert Juncà i Guasch, di·
rector general de Caixa Laietana, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00191/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Jordi Torrents, excap 
d’auditoria de Caixa Laietana, davant la Co·
missió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00192/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Joaquim Saurina Mas·
poch, representant del Fons de Reestruc·
turació Ordenada Bancària al Consell d’Ad·
ministració i director territorial de Bankia, 
davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan·
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00193/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de José Ignacio Goirigolzar·
ri, president executiu de Bankia, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00194/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Rodrigo Rato, expresi·
dent de Bankia, davant la Comissió d’Inves·
tigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00195/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Francisco Verdú Pons, 
conseller delegat de Bankia, davant la Co·
missió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00196/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.
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Compareixença d’Andreu Mas·Colell, con·
seller d’Economia i Coneixement, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00197/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença d’Antoni Castells, exconse·
ller d’Economia i Finances, davant la Comis·
sió d’Investigació sobre les Possibles Res·
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00198/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Jordi Òliva i Ritort, direc·
tor general de Política Financera, Assegu·
rances i Tresor, davant la Comissió d’Inves·
tigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00199/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Ferran Sicart i Ortí, ex·
director general de Política Financera i As·
segurances, davant la Comissió d’Investi·
gació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00200/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Jordi Pericàs i Torguet, 
exsecretari de Política Financera, Compe·
tència i Consum, davant la Comissió d’In·
vestigació sobre les Possibles Responsabili·
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00201/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Carles Sala i Roca, se·
cretari d’Habitatge i Millora Urbana, davant 
la Comissió d’Investigació sobre les Possi·
bles Responsabilitats Derivades de l’Actua·
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consu·
midors
Tram. 357-00202/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.
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Compareixença de Jordi Anguera i Camós, 
exdirector de l’Agència Catalana de Consum, 
davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan·
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00203/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Miquel Salazar Canalda, 
exsecretari de Política Financera, Compe·
tència i Consum, davant la Comissió d’In·
vestigació sobre les Possibles Responsabili·
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00204/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Daniel de Alfonso Laso, 
director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, 
davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan·
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00205/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença d’Albert Carreras de Odrio·
zola, secretari general d’Economia i Conei·
xement, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri·
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti·
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00206/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença d’Alfons Conesa i Badiella, 
director de l’Agència Catalana de Consum, 
davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan·
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00207/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Luis de Guindos, minis·
tre d’Economia, davant la Comissió d’Inves·
tigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00208/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.
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Compareixença d’Elena Salgado, exministra 
d’Economia i Hisenda, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Respon·
sabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vul·
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00209/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Fernando Jiménez Lator·
re, secretari d’Estat d’Economia i Suport a 
l’Empresa, davant la Comissió d’Investiga·
ció sobre les Possibles Responsabilitats De·
rivades de l’Actuació i la Gestió de les Enti·
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00210/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença Pedro Solbes, exministre 
d’Economia i Hisenda, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Respon·
sabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vul·
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00211/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de José Manuel Campa Fer·
nández, exsecretari d’Estat d’Economia, da·
vant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan·
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00212/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Belén Romana, presi·
denta de la Sociedad de Gestión de Activos 
Inmobiliarios Procedentes de la Reestructu·
ración Bancaria (SAREB), davant la Comis·
sió d’Investigació sobre les Possibles Res·
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00213/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Luis María Linde de Cas·
tro, governador del Banc d’Espanya, davant 
la Comissió d’Investigació sobre les Possi·
bles Responsabilitats Derivades de l’Actua·
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consu·
midors
Tram. 357-00214/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.
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Compareixença de Miguel Ángel Fernández 
Ordóñez, exgovernador del Banc d’Espa·
nya, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finance·
res i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00215/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Jaime Caruana Lacorte, 
exgovernador del Banc d’Espanya, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00216/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Jerónimo Martínez, di·
rector general de Supervisió del Banc d’Es·
panya, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri·
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti·
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00217/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Fernando Restoy Lo·
zano, sotsgovernador del Banc d’Espanya, 
president de la comissió gestora del Fons 
de Reestructuració Ordenada Bancària i vi·
cepresident de la Comissió de Seguiment 
dels Procediments d’Arbitratge en els Ca·
sos de Participacions Preferents, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00218/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de María Elvira Rodríguez 
Herrer, presidenta de la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors i de la Comissió de se·
guiment dels Procediments d’Arbitratge en 
els Casos de Participacions Preferents, da·
vant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan·
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00219/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.
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Compareixença de Julio Segura Sánchez, 
expresident de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, davant la Comissió d’In·
vestigació sobre les Possibles Responsabili·
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00220/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Jordi Campins, secretari 
general del Sindicat d’Estalvi de Catalunya 
i exmembre del Consell d’Administració de 
Caixa Catalunya en representació del Sindi·
cat d’Estalvi de Catalunya (SEC), davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00221/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de José Antonio Somalo, 
defensor del client de la Federació de Cai·
xes d’Estalvi Catalanes, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Respon·
sabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vul·
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00222/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Guillem López Casasno·
vas, catedràtic d’economia de la Universitat 
Pompeu Fabra i conseller del Banc d’Espa·
nya, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finance·
res i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00223/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Roque Borràs, represen·
tant de la Plataforma Estafa Banca, davant 
la Comissió d’Investigació sobre les Possi·
bles Responsabilitats Derivades de l’Actua·
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consu·
midors
Tram. 357-00224/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Diego Herrero, represen·
tant de la Plataforma Estafa Banca, davant 
la Comissió d’Investigació sobre les Possi·
bles Responsabilitats Derivades de l’Actua·
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consu·
midors
Tram. 357-00225/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.
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Compareixença de Jaime Cadena, represen·
tant de la Plataforma d’Afectats per Catalu·
nya Caixa, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri·
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti·
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00226/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença d’Ada Colau i Ballano, por·
taveu de la Plataforma d’Afectats per la Hi·
poteca, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri·
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti·
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00227/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Joaquín Olmeda Gonzá·
lez, representant del servei d’atenció al cli·
ent de Bankia, davant la Comissió d’Inves·
tigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00228/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de José María Fernández 
Seijo, secretari de Jutges per la Democrà·
cia, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finance·
res i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00229/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Manuel Pardos Vicen·
te, president de l’Associació d’Usuaris de 
Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE), 
davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan·
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00230/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Jofre Farrés Roselló, se·
cretari general de l’Associació d’Usuaris de 
Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya 
(AICEC), davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri·
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti·
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00231/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.
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Compareixença de d’Àngel Tarrés i Castell·
saguer, president de l’Organització de Con·
sumidors i Usuaris de Catalunya, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00232/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Rubén Sánchez García, 
portaveu de FACUA · Consumidors en Ac·
ció, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finance·
res i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00233/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Luis Pineda, president 
de l’Associació d’Usuaris de Banca (AUS·
BANC), davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri·
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti·
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00234/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de José García·Montal·
vo, professor d’economia de la Universitat 
Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Inves·
tigació sobre les Possibles Responsabili·
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00235/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedrà·
tic d’economia financera i comptabilitat de 
la Universitat Pompeu Fabra, davant la Co·
missió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00236/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Francesc Cabana i Van·
cells, advocat i historiador de l’economia, 
davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan·
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00237/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.
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Compareixença de Francisco Javier Pereda, 
magistrat de l’Audiència Provincial de Bar·
celona, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri·
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti·
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00238/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença d’Ignacio Fernández Senes·
pleda, advocat, davant la Comissió d’Inves·
tigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00239/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença d’Emilio Ontiveros Baeza, 
catedràtic d’economia de l’empresa de la 
Universitat Autònoma de Madrid, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi·
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00240/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Pablo Izquierdo Blan·
co, jutge, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri·
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti·
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00241/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença d’Anton Costas Comesaña, 
catedràtic de Política Econòmica de la Uni·
versitat de Barcelona, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Respon·
sabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vul·
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00242/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.

Compareixença de Martí Batllori, president 
de la Comissió de Drets Humans del Col·legi 
d’Advocats de Girona i secretari general de 
Caritas Girona, davant la Comissió d’Inves·
tigació sobre les Possibles Responsabili·
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00243/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors en la sessió núm. 2, tinguda el 
27.05.2013, DSPCC 108.
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4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 12

Convocada per al dia 5 de juny de 2013

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con
voco a la sessió següent del

Ple del Parlament

5 de juny de 2013

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 5 de juny, a les 10.00 h).

2. Designació dels diputats interventors per al perío
de pressupostari del 2013. Tram. 23100001/10. Mesa 
ampliada. Designació.

3. Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumi
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits 
i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de serveis pú
blics de consum. Tram. 20000003/10. Govern de la 
Generalitat. Debat de totalitat.

4. Procediment relatiu al Compte general de la Gene
ralitat corresponent al 2010. Tram. 25700001/10. Co
missió de la Sindicatura de Comptes. Debat i votació 
del dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC 93). 
(Aquest punt es debatrà el 5 de juny, a les 16.00 h).

5. Proposta de resolució de creació d’una comissió de 
polítiques de lluita contra la desocupació. Tram. 252
00011/10. Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya i Grup Parla
mentari de Ciutadans. Debat i votació.

6. Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències 
de l’aprovació de la disposició addicional segona de 
la Llei de l’Estat de mesures de flexibilització i fo
ment del mercat de lloguer d’habitatges. Tram. 300
00054/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre l’aconfessionalitat 
dels actes i els serveis públics. Tram. 30000053/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la modificació de 
l’impost de successions i donacions i la política fiscal i 
pressupostària. Tram. 30000050/10. Pere Aragonès i 
Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre els resultats de les ba
lances fiscals. Tram. 30000056/10. Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre el model dels col
legis professionals. Tram. 30000055/10. Grup Parla
mentari de Convergència i Unió. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la política cultural. 
Tram. 30000049/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de pro
tecció a les famílies. Tram. 30000057/10. Fernando 
Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popu
lar de Catalunya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la política industrial 
i el model productiu. Tram. 30000051/10. Grup Par
lamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre les perspectives del 
sector turístic. Tram. 30000052/10. Grup Parlamen
tari Socialista. Substanciació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la formació professional. Tram. 30200042/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre l’impuls d’un contracte programa que garanteixi 
l’estat del benestar i la recuperació del nivell dels ser
veis bàsics fonamentals. Tram. 30200043/10. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre les mesures per a millorar la situació de la justícia 
i els centres penitenciaris. Tram. 30200044/10. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la situació de col·lapse provocada per la supressió 
de places de jutges substituts. Tram. 30200046/10. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre les polítiques de prevenció i extinció d’incendis. 
Tram. 30200045/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la política d’immigració. Tram. 30200047/10.
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2013

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Renúncia de la condició de diputada

Comunicació
Reg. 17930

A la Mesa del Parlament

Jo, Georgina Rieradevall i Tarrés, diputada del grup 
polític del Grup Mixt CUPAE, presento la meva re
núncia a l’acta de diputada del Parlament de Catalunya 
de forma voluntària.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2013

Georgina Rieradevall i Tarrés
Diputada del Grup Mixt, CUPAE

4.80. SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre les ur·
banitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 360-00004/10

A la presidenta del Parlament 

Benvolguda presidenta,

Em plau lliurarvos l’informe monogràfic del Síndic de 
Greuges de Catalunya sobre les Urbanitzacions amb 
dèficits.

En aquest informe es recullen les reflexions sobre els 
obstacles que dificulten o impedeixen la regularització 
d’algunes urbanitzacions amb dèficits urbanístics, nas
cudes els anys 60 o 70 del segle xx, així com recoma
nar línies d’actuació que ajudin a superarlos.

Tot agraintte teva disposició i col·laboració et saludo 
ben cordialment,

Barcelona, 13 de maig de 2013

Rafael Ribó
Síndic

Informe del Síndic De Greuges sobre les 
Urbanitzacions Amb Dèficits

Motivació, drets afectats i mètode de treball

Cada any, en l’Informe al Parlament el Síndic fa refe
rència a la problemàtica de les urbanitzacions amb dè
ficits urbanístics, nascudes els anys 60 o 70 del segle 
xx, ja que representa un nombre elevat de les queixes 
que rep la institució en matèria d’urbanisme. En un 
d’aquests informes, concretament el corresponent a 
l’any 2005, es va assenyalar que més que un problema 
recurrent es tracta d’un problema que mai no ha estat 
resolt. La prova és que la major part de les queixes que 
rep el Síndic cada any fan referència a urbanitzacions 
respecte de les quals ja s’ha tramitat alguna queixa an
teriorment. Aquestes queixes no totes plantegen els ma
teixos problemes ni les mateixes circumstàncies. Ara 
bé, hi ha un denominador comú: arranjar els dèficits 
urbanístics objecte de queixa és car i complex i els re
cursos dels ajuntaments i dels propietaris són escassos.

Les urbanitzacions de baixa densitat, nascudes els 
anys 60 i 70 del segle passat amb dèficits urbanístics 
importants, conformen una peculiaritat del procés 
d’urbanització a Espanya i, en particular, de Catalu
nya. El seu origen, molt sovint irregular, la seva des
tinació inicial com a segona residència que després va 
passar a ser habitatge principal, el fet de concentrar en 
molts casos població amb baix poder adquisitiu, l’oblit 
que han patit durant molts anys per part de les admi
nistracions públiques i la incapacitat d’acabar de posar 
remei als dèficits originaris d’aquestes urbanitzacions, 
confereixen a aquestes urbanitzacions unes caracterís
tiques específiques.

A aquesta problemàtica, ja de per si complexa, s’hi 
afegeix la magnitud del fenomen. Durant molt de 
temps no se n’ha arribat a determinar l’extensió, pe
rò els recomptes més fiables apunten a un total entre 
1.800 i 2.300 urbanitzacions esteses per tot Catalunya, 
amb una particular concentració a la regió metropoli
tana de Barcelona. Aquestes urbanitzacions s’estenen, 
pel cap baix, sobre una superfície de 50.000 ha (cinc 
vegades el terme municipal de Barcelona) i apleguen 
unes 300.000 parcel·les, de les quals dos terços ja estan 
consolidades.

Val a dir que en molts casos tant veïns com ajunta
ments han esmerçat molts esforços a resoldre la pro
blemàtica de les urbanitzacions. Així, algunes d’aques
tes negociacions han pogut anar arranjant parcialment 
o totalment les seves deficiències. Tanmateix, els dè
ficits urbanístics d’aquests assentaments disten molt 
d’estar totalment resolts i el seu ús actual com a lloc 
de residència habitual ha provocat que les mancances, 
prou greus quan tenien un ús majoritari com a segona 
residència, han esdevingut encara més importants.

L’any 2009 la Generalitat de Catalunya va fer un pri
mer pas important per mirar de resoldre la problemà
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tica de les urbanitzacions. La Llei 3/2009, de 10 de 
març, de regularització i millora de les urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics. Aquesta llei va dotar aquests 
territoris d’un règim especial en matèria urbanística 
pel que fa a tres temes cabdals: els estàndards urbanís
tics, les cessions i les reserves (capítol I, articles 410). 
A més, la Llei estableix tres sistemes de finançament: 
per als ajuntaments, per a les obres d’urbanització a 
fer i per als parcel·listes (capítols II, III, IV i V de la 
norma). Els primers anys de vigència de la Llei van 
permetre emprendre actuacions de regularització i mi
llora en 99 urbanitzacions. La crisi econòmica, però, 
n’ha interromput els efectes: les darreres convocatò
ries de les línies d’ajuts i subvencions van ser el 2010.

El problema de les urbanitzacions amb dèficits sem
bla, doncs, que no tingui solució en perjudici d’una bo
na part de la població que actualment n’és resident. De 
fet, la manca de serveis a les urbanitzacions il·legals 
vulnera el dret a un habitatge digne i adequat reco
negut en l’article 47 de la Constitució: «Tots els espa
nyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els 
poders públics promouran les condicions necessàries 
i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu 
aquest dret [...]».

En el marc d’aquest manament constitucional, el Sín
dic ha considerat que calia fer una reflexió sobre els 
obstacles que dificulten o impedeixen la regularització 
d’aquestes urbanitzacions i recomanar línies d’actua
ció que ajudin a superarlos. La intenció és fer aquesta 
anàlisi des d’un punt de vista realista i pràctic d’acord 
amb les necessitats i les capacitats tant dels particulars 
com dels ajuntaments.

Amb aquest propòsit, el Síndic ha convocat diverses 
persones de diferents àmbits, les quals han tingut o te
nen contacte o experiències amb aquesta problemàtica. 
Així, s’ha convidat a formar part d’aquest grup d’ex
perts representants de la Diputació de Barcelona, de 
l’Associació Catalana de Municipis, de la Federació 
de Municipis de Catalunya, del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectu
ra de Catalunya de la Universitat Internacional de Ca
talunya, del Departament de Geografia de la Universi
tat Autònoma de Barcelona i d’un grup representatiu 
d’alcaldes i tècnics d’ajuntaments.

De les reunions de treball que s’han dut a terme, el 
Síndic n’ha extret un seguit de conclusions que adreça 
en forma de recomanacions i suggeriments a les admi
nistracions competents. Tanmateix, aquí no finalitza la 
tasca del Síndic, ja que per donar un impuls al compli
ment d’aquestes recomanacions, la institució anirà fent 
el seguiment de les actuacions que dugui a terme la 
Generalitat en aquest assumpte.

Exposició de la problemàtica

En primer lloc, i com a pressupòsit imprescindible per 
poder abordar el tema, cal triar quins assentaments 
o urbanitzacions seran l’àmbit al qual farà referència 
aquest informe, no tan sols per centrar l’estudi, sinó 
també per acotar les recomanacions i els suggeriments 
que s’efectuïn.

Per la tipologia de les queixes que rep el Síndic en 
aquesta matèria, es pot utilitzar la mateixa definició i 
àmbit d’aplicació al qual fan referència els articles 1.2 
i 3 de la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i 
millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, els 
quals se citen textualment: 

«Als efectes d’aquesta llei s’entén per urbanització 
l’àmbit de sòl on s’ha iniciat un procés de transforma
ció amb l’objectiu d’implantarhi una àrea o zona resi
dencial de baixa densitat» (article 1.2).

«1. Aquesta llei s’aplica a les urbanitzacions que com
pleixen les condicions següents: 

a) Estar integrades majoritàriament per edificacions 
aïllades destinades a habitatges unifamiliars.

b) Estar mancades, totalment o parcialment, d’obres 
d’urbanització o de dotació dels serveis urbanístics 
que estableix l’article 27 del text refós de la Llei d’ur
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 28 
de juliol, o tenir aquestes obres i aquests serveis en un 
estat manifestament precari, que no permeti donar un 
servei adequat a l’àmbit.

c) Disposar d’obres d’urbanització que no hagin estat 
objecte de recepció per l’ajuntament.

d) Haverse implantat en el territori entre l’entrada en 
vigor de la Llei de sòl d’ordenació urbana del 12 de 
maig de 1956 i l’entrada en vigor de la Llei 9/1981, de 
18 de novembre, de protecció de la legalitat urbanísti
ca. A aquests efectes, s’entén per implantació el procés 
principal de transformació física i parcel·lació del sòl 
amb l’objectiu de crear un àmbit residencial.

2. Les urbanitzacions situades en sòl classificat com 
a no urbanitzable en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei només poden ésser regularitzades si un 
pla d’ordenació urbanística municipal en modifica la 
classificació urbanística.

3. En cap cas no poden ser objecte de consolidació: 

a) Les urbanitzacions situades en sòl no urbanitza
ble de protecció especial de conformitat amb els pla
nejaments territorial i urbanístic o amb la legislació 
sectorial, sens perjudici del que estableix l’article 5.3 
d’aquesta llei.

b) Les urbanitzacions situades en altres tipus o classes 
de sòl, si el planejament territorial o un pla director ur
banístic ho impedeixen.» (article 3)
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Consegüentment, es tractarà, doncs, de parcel·lacions i 
assentaments anteriors en molts casos a la Llei del sòl 
de 1975 o, si més no, anteriors a la Llei sobre protec
ció de la legalitat urbanística catalana (Llei 9/1981, de 
18 de novembre). Aquestes lleis regulen la manera de 
crear sectors pensats de manera anticipada i racional 
perquè siguin adequats i dignes. Així, s’estableix un 
règim jurídic per a cada tipus de sòl, es preveuen unes 
obligacions que han de complir els propietaris i uns 
sistemes de repartiment de càrregues i beneficis que 
assegurin l’equitat i la participació de la col·lectivitat 
en els beneficis que es generin. També es determinen 
unes reserves de sòl per a espais lliures i equipaments 
amb la finalitat de dotar els sectors d’un entorn ade
quat i digne.

Però quan van entrar en vigor aquestes normes, les 
parcel·lacions de què es tracta ja estaven iniciades, ja 
s’havien venut, s’hi havien traçat els carrers i s’hi ha
via començat a edificar. Aquesta situació, de fet, pre
senta problemes propis que les lleis urbanístiques no 
han estat capaces de resoldre. A més, el pas del temps 
hi ha afegit obstacles i ha enquistat alguns d’aquests 
problemes, mentre la normativa urbanística també 
anava evolucionant. Per legalitzar o, si més no, per re
gularitzar aquests assentaments s’haurien de tenir en 
compte aquestes singularitats.

Les queixes que el Síndic rep en matèria de gestió ur
banística posen de manifest els entrebancs amb què 
els propietaris i les administracions es troben quan es 
vol legalitzar les urbanitzacions des de les lleis urba
nístiques. Sense ànim de ser exhaustius, se’n poden es
mentar alguns, a tall d’exemple: 

– La impossibilitat d’urbanitzar d’acord amb projec
tes d’obres referits a serveis concrets, sempre que sigui 
possible, o de gestionar serveis provisionals. D’acord 
amb la Llei d’urbanisme, cal gestionar la urbanitza
ció del sector mitjançant el corresponent projecte d’ur
banització complet i el projecte de reparcel·lació sense 
poder seleccionar i realitzar aquelles obres d’implan
tació dels serveis més necessaris o més bàsics.

– L’obligació de reservar sòl per a sistemes amb inde
pendència de les necessitats o de les característiques 
de l’assentament. A tall d’exemple, reserves per a zo
nes verdes i espais lliures en urbanitzacions situades 
en zones boscoses o en espais naturals protegits.

– L’exigència d’un nivell de qualitat dels serveis (quant 
a punts de llum d’enllumenat públic, canalització d’ai
gües pluvials, depuradores, soterrament de la xarxa de 
subministrament elèctric i de telefonia, etc.) excessiva
ment alt i, per tant, amb forta repercussió en els costos.

– Els problemes que es generen amb la necessària par
ticipació de les empreses subministradores de serveis 
en les obres d’urbanització: pressupostos excessius, 
obres desproporcionades a les necessitats de la urba
nització, retards, etc.

– L’exigència de projectes de reparcel·lació per lega
litzar urbanitzacions quan les obres ja estan acaba
des d’acord amb el projecte d’urbanització i els pro
pietaris han costejat la despesa. Projectes en els quals 
s’han d’incloure les indemnitzacions que corresponen 
als promotors de la urbanització que al seu dia no van 
complir les seves obligacions urbanístiques.

Així mateix, es remarca l’existència de problemes en 
l’àmbit registral: 

– d’una banda, es constata que una tècnica urbanística 
per controlar i sancionar les situacions d’irregularitat 
és el tancament registral als títols de propietat o de de
claració d’obra nova; així s’impedeix l’accés al registre 
de la realitat privada; 

– d’altra banda, com que es tracta de l’accés de deter
minats títols en el registre no hi ha una unitat de cri
teris.

El fet que aquelles segones residències s’hagin conver
tit en el domicili habitual de moltes famílies ha po
sat en relleu la necessitat de serveis de primeríssima 
necessitat: transport, sanitat, educació, etc. Tenint en 
compte l’extensió de sòl que ocupen les urbanitzacions 
al municipi, les seves característiques geogràfiques, 
socioeconòmiques, la prestació d’aquests serveis per 
part dels ajuntaments suposa una càrrega econòmica 
important.

També s’ha constatat que el problema d’aquestes ur
banitzacions fins a la Llei de regularització i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics (Llei 3/2009, 
de 10 de març) va ser un problema exclusiu dels ajun
taments. Tanmateix, la tasca de regularització de les 
urbanitzacions no la poden assumir les corporacions 
locals en solitari; els cal suport, assessorament i col
laboració de l’Administració de la Generalitat. No so
lament la manca de recursos suficients dels ajunta
ments, sinó també, de vegades, el rigor en l’aplicació 
de la legislació urbanística obstaculitza la resolució 
pràctica dels problemes que dificulten la regularitza
ció. Així, els ajuntaments també necessiten aquest su
port en la negociació amb les empreses subministra
dores.

Cal partir de dues premisses quan es tracta la proble
màtica de les urbanitzacions amb dèficits; d’una ban
da, estem davant d’unes situacions reals, concretes i 
actuals. Per tant, les actuacions que s’endeguin han 
d’anar adreçades a cercar solucions que impliquin to
tes les parts afectades: propietaris, administracions 
i promotors. D’altra banda, cal pensar que es tracta 
d’una realitat que no pot ser extingida ni obviada, però 
s’ha de reduir i circumscriure, i ha de ser considerada 
amb la deguda cautela, ja que el tractament especial 
que necessita produeix distorsions i desequilibris res
pecte de la resta de sectors dels municipis.
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Conclusions: recomanacions i suggeriments

A partir de la problemàtica exposada, i per afrontar 
el problema de la regularització de les urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics, el Síndic formula les recoma
nacions següents: 

1. La creació d’un catàleg que reculli les urbanitzaci-
ons incloses en l’àmbit d’actuació del qual es parteix

El problema de les urbanitzacions amb dèficits es con
creta en tantes realitats diverses com urbanitzacions 
hi ha. Cal conèixer, doncs, cada una d’aquestes reali
tats, els seus problemes, les seves necessitats i les se
ves possibilitats.

Hi ha estudis que s’han anat elaborant des de diverses 
perspectives (cadastral, geogràfica, sociològica). Cal 
que aquesta informació circuli perquè es pugui utilit
zar a l’hora de prendre decisions.

La creació d’un catàleg de les urbanitzacions a Catalu
nya que englobi aquesta informació, elaborat conjun
tament per la Generalitat, cadascun dels ajuntaments 
i altres organismes o entitats que puguin tenir a la se
va disposició informació, seria una eina útil perquè les 
administracions competents afrontessin el problema 
de cada municipi amb les urbanitzacions amb dèficits 
del seu terme.

Així mateix, en l’elaboració de les fitxes que corres
ponguin a cada urbanització, en el cas dels municipis 
que han pogut acollirse als ajuts previstos en la Llei 
3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’ur
banitzacions amb dèficits urbanístics, es pot fer el ba
lanç de la seva aplicació i d’avaluarne els resultats pel 
que fa a la part que s’ha pogut executar.

2. La flexibilització de la normativa urbanística per 
adaptar-la a les necessitats i circumstàncies de cada 
urbanització

En tant que realitats diverses, cada urbanització neces
sita una adaptació de la normativa urbanística a les se
ves circumstàncies perquè el procés de regularització 
no es vegi abocat a un carreró sense sortida o a difi
cultats difícils de resoldre. Aquesta flexibilització su
posaria una adaptació dels estàndards urbanístics, de 
les càrregues i les obligacions urbanístiques, fins i tot 
dels instruments urbanístics establerts per la Llei, a les 
necessitats de cada sector.

Aquesta flexibilització s’hauria de dur a terme amb la 
màxima cautela en tant que s’hauria d’evitar que un 
rigor més baix en l’aplicació de la normativa no anés 
en benefici dels promotors originals de la urbanitza
ció, en el cas que aquests no haguessin complert les 
seves obligacions, o facilitessin actuacions d’especu
lació. Cal tenir en compte també que un tractament 
especial de determinades urbanitzacions pot produir 

distorsions i desequilibris respecte de la resta d’urba
nitzacions o sectors dins el mateix municipi.

De la mateixa manera que es recomana adaptar les 
solucions urbanístiques a les característiques de cada 
urbanització, seria convenient que els instruments de 
planejament es redactessin de manera singularitzada 
i evitant elaborarlos d’acord amb models estandardit
zats, els quals a la pràctica resulten d’execució difícil 
o impossible.

3. La creació d’una comissió d’avaluació i de gestió de 
la problemàtica de les urbanitzacions

Aquesta comissió tindria com a objectiu esdevenir 
el lloc de trobada entre les diverses administracions 
i agents implicats en la problemàtica de les urbanit
zacions i la seva gestió. A imatge de la Comissió per 
a la Gestió del Fons de foment del programa de bar
ris i àrees que requereixen atenció especial, prevista 
en la Llei 2/2004 (art. 9), podria estar integrada, de 
manera paritària, per una representació del Govern de 
la Generalitat, les entitats municipalistes i els col·legis 
professionals (Col·legi d’Arquitectes, Col·legi d’Advo
cats, Col·legi d’Arquitectes Tècnics). Quan es cregu
és convenient podria convidars’hi les empreses i les 
agències responsables dels subministraments bàsics 
(Agència Catalana de l’Aigua, empreses elèctriques, 
empreses de telecomunicacions).

Les activitats de la Comissió podrien ser les següents: 

a. Fer un balanç de l’aplicació de la Llei 3/2009, amb 
la participació dels alcaldes concernits. A partir d’aquí 
es podrien formular noves propostes d’actuació i, si 
s’escau, de modificació normativa.

b. Impulsar un dels plans directors urbanístics destinat 
al tractament de les urbanitzacions, ja previstos en el 
planejament territorial vigent (en particular el pla ter
ritorial metropolità). Aquest exercici, que podria tenir 
el caràcter d’iniciativa pilot, podria servir per explorar 
algunes de les solucions previstes en la llei pel que fa al 
planejament urbanístic que requereixen tractament su
pramunicipal (accessos, creació de noves centralitats, 
sectors discontinus).

c. Acomplir les tasques de caràcter arbitral previstes 
en l’article 11 de la Llei 3/2009 per als casos en què la 
recepció de les obres d’urbanització per part de l’ajun
tament resultin conflictives o litigioses.

d. Estudiar les normatives sectorials vigents que afec
ten les urbanitzacions (prevenció d’incendis forestals, 
cicle de l’aigua, telecomunicacions) i realitzar, si escau, 
propostes de modificació i millora.

e. Assessorar i informar les comissions d’urbanisme en 
l’aprovació del planejament que afecti urbanitzacions 
de les incloses en el catàleg.

f. Estudiar i assessorar (o autoritzar) les adaptacions o 
excepcions de la normativa als casos concrets.
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4. Mesures amb relació al Registre de la Propietat

– Es proposa que es desenvolupin les actuacions que 
intensifiquin la col·laboració entre els ajuntaments, la 
Generalitat i els registradors de la propietat perquè 
aquests últims, mitjançant un interlocutor únic desig
nat per la seva organització corporativa, puguin col
laborar de manera activa en l’aplicació efectiva de les 
solucions que la legislació vigent estableix per regula
ritzar i inscriure urbanitzacions, en la proposta de no
ves mesures legislatives i, fonamentalment, en el des
envolupament, la formalització i la inscripció registral 
de les actuacions que tinguin per objecte la millora i 
l’adequació a la legalitat urbanística d’aquests assen
taments.

– Igualment, es proposa que es fomenti una interpreta
ció de la legislació reguladora de la inscripció registral 
dels drets de propietat sobre parcel·les o edificacions 
en situació irregular que limiti els supòsits de bloqueig 
registral, o prohibició d’inscriure aquests drets, als es
trictament imprescindibles per a la protecció de la se
guretat de les persones, la protecció del medi ambient 
i el manteniment o restabliment de la legalitat urba
nística; i que es faci possible en la resta casos que els 
drets de propietat sobre aquests sòls i edificacions, en 
la mesura que estiguin vàlidament constituïts i atesa la 
seva rellevància per al desenvolupament del dret cons
titucional a un habitatge digne, puguin ser inscrits, 
sens perjudici que aquesta inscripció es comuniqui a 
les administracions competents en matèria de discipli
na urbanística, a fi que adoptin les mesures correspo
nents.

5. Fer un ús més alt del planejament supramunicipal 
com a eina per: 

– agrupar els interessos i les necessitats d’urbanitzaci
ons situades en els límits municipals per racionalitzar 
la gestió de serveis en zones frontereres, amb un intent 
d’abaratir costos; 

– establir, quan escaigui perquè les condicions dels 
sectors afectats ho permeten, zones de densificació 
positiva.

6. Fomentar la participació activa, compromesa i res-
ponsable del conjunt de propietaris de les urbanitza-
cions en procés de regularització

Aquesta participació s’ha de reflectir: 

a) En el moment d’elaborar la fitxa que correspongui 
a cada urbanització del catàleg. Es tracta de conèixer 
les condicions socials i econòmiques de la població de 
cada sector, les seves necessitats, els seus interessos i 
les seves prioritats.

b) En el moment de dissenyar els instruments de pla
nejament. En aquest sentit, cal tenir en compte que, 
d’una banda, és la font d’informació més precisa de les 

necessitats de la població; i de l’altra, el fet de restablir 
el seu lligam amb l’entorn assegura la conservació i el 
manteniment del que constitueix el seu hàbitat. Perquè 
hi pugui haver una participació de qualitat és neces
sari que el ciutadà confiï tant en les seves capacitats 
com en la transparència i l’honestedat del procés, del 
qual s’ha de sentir protagonista. També serà necessa
ri que la seva intervenció tingui efectes, alguns dels 
quals han d’anar en la direcció en què ha projectat la 
seva participació.

c) Facilitar la màxima informació i transparència als 
propietaris durant la fase de gestió.

7. Mitjançant els instruments de planejament ja pre-
vistos per la Llei, cercar solucions imaginatives per-
què aquestes urbanitzacions puguin assolir uns nivells 
adequats de qualitat de vida i sostenibilitat ambiental

Una vegada avaluades les necessitats de cada urbanit
zació i determinades les característiques físiques, so
cials i econòmiques que la defineixen, es podran estu
diar les formes de ferles més sostenibles i, mitjançant 
una renovació del planejament, preveure les actua
cions futures per canalitzar el proper cicle de creixe
ment a favor de la regeneració de les urbanitzacions.

La densificació és una eina que pot servir, en determi
nats sectors, per: 

– millorar la qualitat urbana pel fet que en les urba
nitzacions que s’aproximen als estàndards desitjables 
d’un teixit residencial més compacte, les infraestruc
tures públiques (transport, equipaments educatius i sa
nitaris i espais públics) són costeficients i s’afavoreix 
la barreja d’usos (es consolida el comerç), la mobilitat 
del vianant (accés a peu als serveis diaris) i, en defini
tiva, s’intensifica la vida cívica; 

– generar recursos municipals per reinvertir en la reso
lució dels dèficits d’urbanització.

El planejament pot utilitzar la densificació: 

– selectiva, és a dir, densificació en indrets estratègics 
de la urbanització en general (les portes, el centre i les 
vies mestres). Sovint, en aquests indrets ja hi ha pro
cessos espontanis de concentració de serveis (restau
rant, farmàcia, botigues de queviures, centre esportiu); 

– progressiva, per atendre les necessitats actuals dels 
residents mitjançant la revisió dels paràmetres urba
nístics, com ara, entre d’altres, la reducció de la di
mensió de la parcel·la mínima, la flexibilització del 
tipus residencial afavorint l’edificació d’unitats pluri
familiars, l’admissió d’usos compatibles amb la resi
dència com ara petits comerços, tallers i oficines.

8. La Generalitat, en exercici de les seves competènci-
es en matèria d’energia, ha de prestar suport tant als 
ajuntaments com als propietaris en les seves relacions 
amb les empreses subministradores de serveis
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Supervisar i exigir que les empreses respectin el 
que disposa l’article 43 i següents del Reial decret 
1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les 
activitats de transport, distribució, comercialitza
ció, subministrament i procediments d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica.

En definitiva, es tractaria que s’exercissin, en l’àmbit 
de les urbanitzacions en procés de regularització, les 
competències que l’article 3 de la Llei 18/2008, del 23 
de desembre, de garantia i qualitat del subministra
ment elèctric, atribueix al Govern i a l’Administració 
de la Generalitat.

9. Estudiar la possibilitat d’admetre altres sistemes de 
depuració, diferents de la implantació d’estacions de 
depuració d’aigües residuals que siguin més barats, 
sostenibles i ecològics

Segons la jurisprudència, la construcció i posada en 
funcionament de les estacions depuradores tal com 
estan previstes i regulades en la normativa actual, en 
tant que forma part del sistema de sanejament d’aigües 
residuals, és un requisit necessari per considerar el sòl 
com a urbà consolidat i permetrehi l’edificació. Tan
mateix, els costos d’implantació tant per als propieta
ris com per a les administracions competents són mas
sa elevats, atesa la situació actual de crisi econòmica.

10. Per donar impuls al compliment d’aquestes reco-
manacions, i amb la finalitat de fer el seguiment de les 
actuacions que faci l’administració competent, es fixa 
un termini de sis mesos per concretar amb l’Adminis-

tració i els actors polítics les mesures que cal adoptar i 
el programa d’aplicació d’aquestes mesures.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Designació dels diputats interventors per al 
període pressupostari del 2013
Tram. 231-00001/10

Proposta al Ple

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 30 de maig 
de 2013, d’acord amb l’article 29.5 del Reglament, ha 
acordat proposar al Ple la designació de Joan Mo
rell i Comas, del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, de Josep Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
de Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari 
Socialista, com a diputats interventors per al període 
pressupostari del 2013.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català
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	Tram. 250-00447/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la prohibició del pas de camions i vehicles de gran tonatge per la carretera N-II i sobre la compactació del seu traçat
	Tram. 250-00448/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la devolució de l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Barcelona a la Generalitat destinada a Spanair
	Tram. 250-00449/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el projecte de regadiu del canal Xerta-Sénia
	Tram. 250-00450/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aturada de la tramitació del projecte d’un centre de telecomunicacions al cim de Sant Mateu, a Premià de Dalt
	Tram. 250-00451/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la creació del sistema de patent única europea
	Tram. 250-00452/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la constitució del consorci cadastral amb l’Administració de l’Estat i els municipis
	Tram. 250-00453/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la represa de les obres del centre d’atenció primària UA3 al barri del Guinardó, de Barcelona
	Tram. 250-00454/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’emplaçament d’una parada d’ambulàncies medicalitzades al CAP Guineueta, de Barcelona
	Tram. 250-00455/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la represa de les obres de construcció d’una residència i centre de dia a l’illa d’equipaments UA3 del barri del Guinardó, de Barcelona
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	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes
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	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les obres de construcció i la posada en marxa del centre d’atenció primària UA3 al barri del Guinardó, de Barcelona
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	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de reconeixement de la tasca dels agents dels Mossos d’Esquadra i de protecció de llur honorabilitat
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	Tramesa a la Comissió
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	Tram. 250-00460/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la modificació de l’article 2 del Decret 256/2011, de creació del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, relatiu a les funcions del Consell
	Tram. 250-00461/10
	Tramesa a la Comissió
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	Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una nova Cartera de serveis socials i sobre l’avaluació de la segona Cartera de serveis socials
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	Proposta de resolució sobre l’ampliació de la freqüència del pas de trens a Viladecans
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	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’obertura de les línies de P3 i la continuïtat de les escoles Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor, Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt, Can Montllor de Terrassa, El Castell de Tona i Gil Cristià i Arbós de la Selva del Camp
	Tram. 250-00466/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut de secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
	Tram. 250-00467/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la connexió del col·lector de Pi a l’estació depuradora d’aigües residuals de Bellver de Cerdanya
	Tram. 250-00468/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la provisió de plantilles del Departament d’Ensenyament per al curs 2013-2014
	Tram. 250-00469/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’accés al portal de gestió laboral Atri dels treballadors interins cessats inclosos en borses de treball de la Generalitat
	Tram. 250-00470/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el manteniment i la instal·lació de mòduls prefabricats a l’Escola Quatre Vents, de Canovelles
	Tram. 250-00471/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la inclusió en la Cartera de serveis socials de mesures d’atenció social i educativa amb relació a les situacions de risc regulades per la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
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	Presentació

	Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
	Tram. 250-00473/10
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	Proposta de resolució sobre la modificació del mapa de zones del sistema tarifari integrat
	Tram. 250-00474/10
	Presentació

	Proposta de resolució de rebuig de l’homenatge fet a la Hermandad Nacional de Veteranos de la División Azul l’11 de maig de 2013 i sobre el cessament de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya
	Tram. 250-00475/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres de sanejament i abastament del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar
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	Proposta de resolució sobre la compatibilitat en els càrrecs del president de l’Hospital Clínic de Barcelona i de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Tram. 250-00477/10
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	Proposta de resolució sobre el servei de transport escolar per als alumnes de l’Escola Herois del Bruc i de l’Institut Guinovarda, de Piera
	Tram. 250-00478/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la gestió de la finca Bombita, de Deltebre
	Tram. 250-00479/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Polinyà
	Tram. 250-00480/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la instal·lació provisional d’un nou mòdul prefabricat a l’Escola Polinyà
	Tram. 250-00481/10
	Presentació
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	Tram. 250-00482/10
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	Proposta de resolució sobre la revisió del protocol d’actuació sobre la lipoatròfia semicircular
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	Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària per a iniciar la construcció de la ciutat de la justícia de Tarragona el 2013
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	Proposta de resolució sobre la vigilància i la seguretat a l’exterior de l’estació del tren d’alta velocitat del Camp de Tarragona
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	Proposta de resolució sobre el pagament a l’Ajuntament de Tarragona de les quotes pendents dels plans integrals de barri i sobre la reconsideració de la decisió de no convocar aquests plans el 2013
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	Presentació

	Proposta de resolució sobre la inclusió de la denominació Costa Daurada en el projecte d’oci Barcelona World
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	Proposta de resolució sobre el compliment del conveni signat amb l’Ajuntament de Tarragona amb relació a l’Escola Oficial d’Idiomes
	Tram. 250-00508/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar
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	Presentació
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	Tram. 250-00510/10
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	Proposta de resolució sobre el parc mòbil del Cos de Mossos d’Esquadra
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	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció continuada del Centre de Salut de Tossa de Mar
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	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
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	Control del compliment de la Moció 15/X, sobre les participacions preferents
	Tram. 390-00015/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 16/X, sobre les polítiques d’habitatge
	Tram. 390-00016/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 17/X, sobre la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya
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	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’expulsió de Noureddine Ziani, membre de la Fundació Nous Catalans i president de la Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya, acusat d’espionatge
	Tram. 354-00074/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença del president de l’Autoritat Catalana de la Competència amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00146/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Roberto Guirado Martínez, delegat a Catalunya de l’Associació Nacional de Grans Empreses Distribuïdores i membre del Consell Ciutat i Comerç de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades 
	Tram. 352-00147/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme Bigatà Viscasillas, directora de relacions institucionals de Value Retail Espanya, amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00148/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Morell i Miró, president de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00149/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del director general de Comerç amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00150/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sara Moreno Colom, professora de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i experta en usos del temps, amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00151/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’alcaldia d’Altafulla (Tarragonès) amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00152/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’alcaldia de Castelldefels (Baix Llobregat) amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00153/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’alcaldia de la Roca del Vallès (Vallès Oriental) amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00154/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió de Polítiques per a la Igualtat de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00155/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió de Comerç i Turisme de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00156/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Dona i Igualtat de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00157/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió de Comerç i Turisme de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00158/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Regidoria de Comerç, Consum i Mercats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00159/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00160/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’àrea de comerç de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00161/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fernando José Huertas Colomina, director de la Business School de la Fundació Universitària Eserp, amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00162/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació de Botiguers de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00163/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Nacional de Centrals de Compra i Serveis (Anceco) amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00164/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00165/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Gremis amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00166/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Cat-Dis amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00167/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00168/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cecot amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00169/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00170/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comertia amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
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