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S U M A R I

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. Resolucions

Resolució 347/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 5/2013, sobre el Tea-
tre Nacional de Catalunya, SA, corresponent al 2010 i al 2011
Tram. 256-00011/10
Adopció p. 13

Resolució 348/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 6/2013, sobre In-
fraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 
2009 i al 2010
Tram. 256-00013/10
Adopció p. 13

Resolució 349/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 8/2013, sobre ICF 
Equipaments, SAU, corresponent al 2010
Tram. 256-00014/10
Adopció p. 14

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

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re·
solucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
designació de zona sensible a la totalitat de la conca del 
Besòs
Tram. 250-00309/10
Retirada p. 14

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la con-
cessió de la gestió del servei d’abastiment d’aigua en alta 
d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la gestió dels ser-
veis públics
Tram. 250-00329/10
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la redacció d’un pla de 
millorament del transport de viatgers per carretera entre les 
ciutats de l’eix Diagonal
Tram. 250-00393/10
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la duplicitat impositiva 
i el conflicte de competències a les comarques de Lleida pel 
pagament del cànon de control d’abocaments i del cànon 
de l’aigua
Tram. 250-00395/10
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la restitució de la ur-
banització de la plaça de Sanllehy, de Barcelona, i dels es-
pais de les estacions afectades per les obres de la línia 9 
del metro
Tram. 250-00413/10
Retirada p. 15

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
Retirada p. 15

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
Retirada p. 15

Proposta de resolució sobre la modificació del de-
cret de creació del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars
Tram. 250-00490/10
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre les conseqüències de 
les retallades en les persones amb discapacitat
Tram. 250-00575/10
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu-
tes a les residències i els centres de dia per a persones de-
pendents
Tram. 250-00640/10
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre el restabliment de la 
partida pressupostària per al Programa de suport a l’auto-
nomia a la pròpia llar
Tram. 250-00678/10
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre el sistema de contra-
prestacions del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt 
Urgell
Tram. 250-00709/10
Rebuig p. 15

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

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 consumidores en les 
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relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
caris i la substitució del Registre de serveis públics de con-
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 16
Acord de la Comissió sobre les compareixences  
proposades p. 19

Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 200-00007/10
Esmenes a la totalitat p. 23

Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establi-
ment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 200-00008/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 24

Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 200-00009/10
Esmenes a la totalitat p. 24

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de regulació de les àrees de pro-
moció de l’economia urbana
Tram. 202-00045/10
Esmenes a la totalitat p. 24

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, 
del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i 
donacions
Tram. 202-00046/10
Esmenes a la totalitat p. 25

Proposició de llei de suport i foment de l’autoocu-
pació
Tram. 202-00048/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 25

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, 
del 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments 
comercials
Tram. 202-00049/10
Presentació p. 25

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 5/2013, del 22 d.octubre, de mesures de 
racionalització i simplificació de l’estructura del sector pú-
blic de la Generalitat de Catalunya
Tram. 203-00008/10
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 27

Decret llei 4/2013, del 22 d.octubre, pel qual s’au-
toritza l’Institut Català de Finances a constituir una societat 
anònima perquè actuï com a entitat de crèdit i es modifiquen 
determinats preceptes del Text refós de la Llei de l’Institut 
Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, de 
24 de desembre
Tram. 203-00009/10
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 27

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la modificació del ma-
pa de zones del sistema tarifari integrat
Tram. 250-00474/10
Retirada de l’esmena presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (BOPC 122, 49) p. 27

Proposta de resolució sobre la presentació de les 
bases jurídiques perquè les entitats del tercer sector social 
es puguin acollir al Fons de garantia econòmica i social
Tram. 250-00627/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre la creació del consorci 
que s’ha de transformar en l’Administració tributària de Ca-
talunya
Tram. 250-00628/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre l’elaboració dels estu-
dis d’impacte del projecte d’instal·lació d’un centre comerci-
al de fabricants a Viladecans
Tram. 250-00637/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre les activitats industri-
als extractives al Montsec
Tram. 250-00638/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 250-00649/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la dotació pressupos-
tària per a l’obertura de l’Hospital de la Garrotxa, a Olot
Tram. 250-00664/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la recuperació de l’ac-
tivitat i l’amortització dels deutes pendents de l’Hospital de 
Mataró
Tram. 250-00669/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla 
de mesures per a combatre el frau fiscal
Tram. 250-00671/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre l’atenció de les patolo-
gies oftalmològiques
Tram. 250-00672/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00674/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la generalització del 
Programa de suport a la salut mental en l’atenció primària
Tram. 250-00684/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre el projecte «Viladecans 
The Style Outlets»
Tram. 250-00689/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocu-
pació
Tram. 250-00698/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi
Tram. 250-00707/10
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre l’avaluació de l’impac-
te del projecte BCN World
Tram. 250-00708/10
Esmenes presentades p. 33
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Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP 
Joan Mirambell, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00711/10
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre el compromís amb 
l’Euroregió Pirineus - Mediterrània i l’impuls polític i de finan-
çament d’aquesta entitat territorial
Tram. 250-00712/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre la programació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya del 2013
Tram. 250-00716/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre la presentació d’un in-
forme de transparència amb relació a l’execució de la pròr-
roga pressupostària
Tram. 250-00719/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre el procés de reestruc-
turació i privatització de Catalunya Banc
Tram. 250-00720/10
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre la restitució de la plan-
tilla del CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00723/10
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució de suport a l’oposició  
de Síria
Tram. 250-00729/10
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre la reobertura de la uni-
tat sociosanitària de l’Hospital de Santa Caterina, de Salt
Tram. 250-00730/10
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre l’atenció de les neces-
sitats educatives, laborals i socials dels joves amb discapa-
citat intel·lectual
Tram. 250-00731/10
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre la defensa del català 
com a llengua vehicular de l’ensenyament a les Illes Balears
Tram. 250-00735/10
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre l’execució immediata 
de les obres de la variant de Vallirana de la carretera N-340
Tram. 250-00736/10
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un homenat-
ge a José Pérez Ocaña
Tram. 250-00737/10
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre la regulació de l’accés 
i el consum terapèutic del cànnabis
Tram. 250-00739/10
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre l’Hospital del Vendrell
Tram. 250-00740/10
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre el projecte de construir 
un magatzem de gas al subsòl salí a Balsareny
Tram. 250-00766/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la desestimació de la 
tramitació del Pla especial urbanístic de determinació d’ac-
tivitat de dipòsit controlat de residus de classe II al Pinell de 
Brai
Tram. 250-00767/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Pirineu, de Campdevànol
Tram. 250-00768/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la suspensió de la in-
tenció d’externalitzar la gestió de l’àrea comercial de Televi-
sió de Catalunya
Tram. 250-00769/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’atenció a les persones dependents
Tram. 250-00770/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la declaració de la Ro-
ca del Vallès com a municipi turístic
Tram. 250-00771/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la inclusió del peatge 
de Les Fonts, de la carretera C-16, en el Pla d’homogeneït-
zació de peatges
Tram. 250-00772/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’arranjament de la car-
retera del Poble Nou del Delta a Sant Carles de la Ràpita i 
l’execució de les actuacions pendents de l’anell viari del del-
ta de l’Ebre
Tram. 250-00773/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la petició de derogació 
del Decret 15/2013, pel qual es regula el tractament integrat 
de les llengües als centres docents no universitaris de les 
Illes Balears
Tram. 250-00774/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la defensa del model 
inclusiu de l’escola catalana i el desacatament de la Llei or-
gànica de millora de la qualitat educativa
Tram. 250-00776/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un expe-
dient al director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments
Tram. 250-00777/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el passeig marítim de 
Mataró
Tram. 250-00778/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42
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Proposta de resolució sobre el subministrament 
d’aigua en fonts públiques i sobre l’autorització per a ta-
llar-ne el subministrament en domicilis particulars
Tram. 250-00779/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la guerra de Síria
Tram. 250-00780/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la prohibició de cir-
culació de camions per la carretera N-340 i l’aplicació de 
descomptes a l’autopista AP-7 entre l’Hospitalet de l’Infant 
i Ulldecona
Tram. 250-00781/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la representació insti-
tucional de Catalunya al Consell de Seguretat Nuclear
Tram. 250-00782/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’atenció continuada al CAP Castellbisbal
Tram. 250-00783/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’increment del pressu-
post per a salut el 2014
Tram. 250-00784/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la modificació de les 
lleis d’estrangeria que penalitzen l’ajuda als immigrants i el 
compliment dels compromisos sobre el dret d’asil
Tram. 250-00785/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la regulació de la pro-
moció, la comercialització i el consum de begudes energè-
tiques
Tram. 250-00786/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la finalització de les 
obres del nou edifici del barri de Merinals de Sabadell que 
ha d’allotjar els veïns dels pisos afectats per aluminosi
Tram. 250-00787/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre les obres de condicio-
nament de la carretera C-51
Tram. 250-00788/10
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pro-
grama d’impuls del voluntariat entre la gent gran
Tram. 250-00789/10
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una cam-
panya de recollida i distribució de roba per a infants sense 
recursos
Tram. 250-00790/10
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la connexió de la car-
retera B-124 amb la C-58 per a millorar l’accés a Castellar 
del Vallès
Tram. 250-00791/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn d’urgències mèdiques a Montcada i Reixac
Tram. 250-00792/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00793/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre la plantilla del personal 
de neteja i cuina a les llars d’infants
Tram. 250-00794/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la reobertura de llits 
del servei d’urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vi-
lanova, de Lleida
Tram. 250-00795/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre les obres de remode-
lació i ampliació de l’Escola Els Raiers, de la Pobla de Segur
Tram. 250-00796/10
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la retirada de les for-
ces d’ocupació de l’Iraq i el respecte dels drets humans de 
la seva població
Tram. 250-00797/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’aplicació de l’acord 
de reciprocitat entre Canal 9 i la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
Tram. 250-00798/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre 
Sant Quirze del Vallès i Sabadell
Tram. 250-00799/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre el compliment de les 
resolucions aprovades per la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats
Tram. 250-00800/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la demanda de beques 
de menjador al Vallès Occidental
Tram. 250-00801/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la demanda de beques 
de menjador al Baix Llobregat
Tram. 250-00802/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la imatge de la dona en 
la campanya publicitària de la Grossa de Cap d’Any
Tram. 250-00803/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre el tancament del ma-
gatzem de gas del projecte Castor
Tram. 250-00804/10
Presentació p. 57
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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 modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00007/10
Esmenes a la totalitat p. 57

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’article 
2 de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim elec-
toral general
Tram. 270-00008/10
Presentació p. 58

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fo-
mentar la creació i la consolidació d’empreses
Tram. 300-00097/10
Presentació p. 59

Interpel·lació al Govern sobre la renda mínima d’in-
serció
Tram. 300-00098/10
Presentació p. 59

Interpel·lació al Govern sobre el projecte Castor 
d’emmagatzematge de gas
Tram. 300-00099/10
Presentació p. 59

Interpel·lació al Govern sobre els pressupostos de 
la Generalitat per al 2013
Tram. 300-00100/10
Presentació p. 59

Interpel·lació al Govern sobre política cultural
Tram. 300-00101/10
Presentació p. 60

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut 
i les relacions amb els proveïdors del sistema sanitari
Tram. 300-00102/10
Presentació p. 60

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la pobresa 
energètica a Catalunya
Tram. 360-00007/10
Presentació p. 60

4. INFORMACIÓ

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 105/X, so-
bre el restabliment de la plantilla de professors dels centres 
públics
Tram. 290-00085/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 61

Control del compliment de la Resolució 113/X, so-
bre el manteniment en funcionament de l’Escola Poblenou, 
de Pineda de Mar
Tram. 290-00093/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 61

Control del compliment de la Resolució 114/X, so-
bre el reconeixement de la feina de la comunitat educativa 
de l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès, i sobre la conti-
nuïtat d’aquesta escola
Tram. 290-00094/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 62

Control del compliment de la Resolució 115/X, so-
bre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpè-
tua de Mogoda
Tram. 290-00097/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 116/X, so-
bre la construcció d’un institut escola al barri de Gavà Mar, 
de Gavà
Tram. 290-00098/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 117/X, so-
bre la conversió de l’Escola Gavà Mar, de Gavà, en un ins-
titut escola
Tram. 290-00099/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 64

Control del compliment de la Resolució 119/X, so-
bre la reforma de l’Institut Bruguers, de Gavà
Tram. 290-00101/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 65

Control del compliment de la Resolució 133/X, so-
bre l’avaluació d’alternatives per al millorament de l’eix del 
Llobregat entre Berga i Bagà
Tram. 290-00112/10
Sol·licitud de pròrroga p. 65
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 65

Control del compliment de la Resolució 134/X, so-
bre les obres de millorament de la carretera C-243 a Sant 
Sadurní d’Anoia
Tram. 290-00113/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 65

Control del compliment de la Resolució 135/X, so-
bre el millorament de la senyalització a la intersecció de les 
carreteres C-244 i BV-2136
Tram. 290-00114/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 66

Control del compliment de la Resolució 136/X del 
Parlament de Catalunya, sobre l’estació de tren de Torelló
Tram. 290-00115/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 66

Control del compliment de la Resolució 137/X, so-
bre l’establiment de trobades de treball periòdiques de re-
presentació política del Baix Llobregat
Tram. 290-00116/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 67

Control del compliment de la Resolució 187/X, so-
bre els estudis de viabilitat del port de Palamós com a espai 
transfronterer Schengen
Tram. 290-00151/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 68

Control del compliment de la Resolució 193/X, so-
bre la situació i les necessitats de finançament de les obres 
de la nova estació de la Zona Franca de la línia 9 del metro
Tram. 290-00157/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 68

Control del compliment de la Resolució 194/X, so-
bre la situació i les necessitats de finançament de les obres 
de la línia 9 del metro
Tram. 290-00158/10
Sol·licitud de pròrroga p. 68
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 69
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Control del compliment de la Resolució 199/X, so-
bre la modernització del parc mòbil dels serveis regionals de 
ferrocarril de les Terres de l’Ebre
Tram. 290-00163/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 69

Control del compliment de la Resolució 201/X, so-
bre les actuacions per al respecte de les competències de la 
Generalitat en la tramitació de l’avantprojecte de llei de l’Es-
tat de caixes d’estalvi i fundacions bancàries
Tram. 290-00165/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 69

Control del compliment de la Resolució 218/X, so-
bre el manteniment del nom de la Universitat Rovira i Virgili
Tram. 290-00182/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 70

Control del compliment de la Resolució 223/X, so-
bre els estudis de màster universitari d’agrònoms
Tram. 290-00187/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 70

Control del compliment de la Resolució 247/X, so-
bre la negociació d’un pacte de finançament per a la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya
Tram. 290-00210/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 70

Control del compliment de la Resolució 270/X, so-
bre la integració urbana de la línia de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya a Igualada i Vilanova del Camí
Tram. 290-00232/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 71

Control de compliment de la Resolució 293/X, so-
bre la no-renovació d’una professora de la Càtedra Príncep 
d’Astúries de la Universitat de Georgetown, de Washington, 
per raons d’opinió
Tram. 290-00255/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 72

Control del compliment de la Resolució 305/X, so-
bre la programació del tancament de centres penitenciaris 
i l’obertura dels nous centres i sobre les solucions per a la 
depuradora, l’abastament d’aigua i els accessos al Centre 
Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar
Tram. 290-00261/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 72

Control del compliment de la Resolució 306/X, so-
bre el tancament del Centre Penitenciari de Tarragona i la 
posada en funcionament del Centre Penitenciari Mas d’En-
ric, al Catllar
Tram. 290-00262/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 73

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 23/X, sobre el 
procés per a constituir una banca pública al servei dels inte-
ressos col·lectius
Tram. 390-00023/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 73

Control del compliment de la Moció 24/X, sobre el 
desplegament dels Mossos d’Esquadra i les mesures per a 
combatre la inseguretat ciutadana
Tram. 390-00024/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 74

Control del compliment de la Moció 39/X, sobre la 
situació de l’ensenyament universitari
Tram. 390-00039/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 76

Control del compliment de la Moció 44/X, sobre la 
regulació de la tasca dels voluntaris de clubs i entitats es-

portives sense ànim de lucre i llur relació amb la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social
Tram. 390-00044/10
Designació de la Comissió competent p. 77

Control del compliment de la Moció 45/X, sobre 
l’impuls de la celebració dels Jocs Mediterranis a Tarrago-
na el 2017
Tram. 390-00045/10
Designació de la Comissió competent p. 77

Control del compliment de la Moció 46/X, sobre la 
situació de la comunicació i la producció audiovisuals
Tram. 390-00046/10
Designació de la Comissió competent p. 77

Control del compliment de la Moció 47/X, sobre les 
polítiques públiques de memòria democràtica
Tram. 390-00047/10
Designació de la Comissió competent p. 77

Control del compliment de la Moció 48/X, sobre la 
cultura i la política de subvencions culturals
Tram. 390-00048/10
Designació de la Comissió competent p. 77

Control del compliment de la Moció 49/X, de rebuig 
del Pla hidrològic de l’Ebre i sobre les accions que el Govern 
ha d’emprendre amb motiu de l’aprovació d’aquest pla
Tram. 390-00049/10
Designació de la Comissió competent p. 77

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre el pagament i la liquidació del 
deute amb les entitats del tercer sector social
Tram. 354-00181/10
Sol·licitud i tramitació p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el projecte de construcció de la xarxa Xfocat
Tram. 354-00193/10
Sol·licitud i tramitació p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el pla Xfocat
Tram. 354-00195/10
Sol·licitud i tramitació p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre l’estat de la qualitat de l’aire i la contaminació 
atmosfèrica a les àrees urbanes
Tram. 354-00199/10
Sol·licitud i tramitació p. 78

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’Eugeni Rodríguez 
Jiménez, portaveu del Front d’Alliberament Gai de Catalu-
nya i de l’Observatori contra l’Homofòbia, amb relació a la 
Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00331/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Catalina Pallàs Pi-
có, presidenta de Famílies de Lesbianes i Gais, amb relació 
a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbia-
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nes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00332/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Joaquim Roqueta 
Manén, secretari general de la Coordinadora LGTB i pre-
sident de Gais Positius, amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 352-00333/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’Emilio Ruiz Pérez, 
president del Casal Lambda, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 352-00334/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Joana López 
Roldán, Associació de Transsexuals de Catalunya, amb re-
lació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00335/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’Elena Longares, co-
ordinadora de Lesbianes a Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bi-
sexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00336/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Miquel Reverte i 
Mariné, president d’H20 Gais, Lesbianes, Bisexuals i Trans-
sexuals del Camp de Tarragona, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 352-00337/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Pau Gálvez, del 
Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bise-
xuals de Girona, amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00338/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de José Mellinas Gil, 
de l’Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00339/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Francesc Jaurena, 
Rosa Borge, Mercè Otero, Olga Viñuales i Montse Pineda, 
responsables de la redacció de les bases de la llei de la VIII 
legislatura, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00340/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Miguel Ángel Agui-
lar, fiscal coordinador del Servei de Delictes d’Odi i Discrimi-
nació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 

bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00341/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Joan Pujol Tarrés, 
responsable de l’estudi «Aproximació a la situació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia a Catalunya», amb re-
lació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00342/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Jesús Generelo, di-
rector de la investigació «Acoso escolar homofóbico y riesgo 
de suicidio en adolescentes y jóvenes» i secretari general de 
la Federación Española Lesbiana, Gay, Transexual y Bisexu-
al, amb relació a la Proposició de llei de drets de les perso-
nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00343/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Rocío Rubio, inten-
dent dels Mossos d’Esquadra, participant en la redacció i 
realització dels protocols contra l’homofòbia de la Policia 
de la Generalitat de Catalunya - Mossos d’Esquadra, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00344/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Entitat Tal com Som d’Osona amb relació a la Proposi-
ció de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals 
i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 352-00345/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Miguel Ángel Agui-
lar García, fiscal coordinador del Servei de Delictes d’Odi 
i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00346/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Màrius Garcia An-
drade, jurista, amb relació a la Proposició de llei de drets de 
les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00347/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Carmen Parra Ro-
dríguez, membre de l’Observatori Català de la Família, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00348/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Carles Enric Flo-
rensa, director de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00349/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’Enric Vidal Rodà, 
professor de la Facultat d’Educació de la Universitat Inter-
nacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
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sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 352-00350/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Cristiana de Gais i Lesbianes amb relació a 
la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00351/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’Estel·la Pareja, di-
rectora de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00352/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’Àngels Mataró, di-
rectora general de l’Associació per a les Nacions Unides a 
Espanya (ANUE), amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00353/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Fernando Fuster-
Fabra, en representació de Gay Sitges Link, amb relació a la 
Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00354/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Rafael Muñoz, pre-
sident de Stop Sida, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la trans-
fòbia
Tram. 352-00355/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Jacques Schoofs, 
president de Panteres Grogues, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 352-00356/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Gemma Sánchez, 
en representació d’Assessorament, Counselling, Orientació i 
Recursos per a Dones Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals, 
amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00357/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Francesc Torral-
ba Roselló, pedagog, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la trans-
fòbia
Tram. 352-00358/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Joan Igual, presi-
dent de l’Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Les-
bianes, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00359/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’Albert Arcarons, en 
representació de l’Associació de Pares i Mares de Gais i 
Lesbianes, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00360/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Santos Fèlix, exvi-
cepresident del Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Ho-
mes i Dones Bisexuals i Transsexuals, amb relació a la Pro-
posició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00361/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Sònia López, repre-
sentant de la Unió General de Treballadors, amb relació a la 
Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00362/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Ricardo de la Rosa, 
advocat, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00363/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Rafael Moral Escu-
dero, secretari general de la Confederació Espanyola d’As-
sociacions de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals 
(Colegas), amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00364/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de Carles Ruiz, repre-
sentant de Localret, davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè expliqui la visió d’aquesta empresa sobre la nova 
Llei general de telecomunicacions
Tram. 356-00441/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del col·lectiu Parad@s + 50, de Terrassa (Vallès Occidental), 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la 
seva visió de la realitat i les seves propostes
Tram. 356-00455/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’associació Club de Trabajo, de Badia del Vallès (Vallès 
Occidental), davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què expliqui la seva visió de la realitat i les seves propostes
Tram. 356-00456/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Desocupats Actius de la Garrotxa davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la seva 
visió de la realitat i les seves propostes
Tram. 356-00457/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Desocupats Majors de 50 Anys, de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès), davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè expliqui la seva visió de la realitat i 
les seves propostes
Tram. 356-00458/10
Sol·licitud p. 84
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Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Desocupats Grans Actius, de Santa Colo-
ma de Gramenet (Barcelonès), davant la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació perquè expliqui la seva visió de la realitat i les 
seves propostes
Tram. 356-00459/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença del responsable del 
Pla director de salut mental i addiccions davant la Comissió 
de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la 
creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-
2016
Tram. 356-00463/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença del responsable del 
Pla director d’oncologia davant la Comissió de Salut perquè 
avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i 
expliqui les propostes per al període 2013-2016
Tram. 356-00464/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença del responsable del 
Pla director de malalties de l’aparell circulatori davant la Co-
missió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des 
de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 
2013-2016
Tram. 356-00465/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença del responsable del 
Pla director de malalties reumatològiques i de l’aparell loco-
motor davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions 
dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propos-
tes per al període 2013-2016
Tram. 356-00466/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de la directora de 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració perquè informi so-
bre el Pla per a la inclusió i cohesió social a Catalunya 2010-
2013
Tram. 356-00467/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat perquè presenti el Pla general de gestió de 
residus i recursos 2013-2020 i el Pla territorial sectorial d’in-
fraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 
2013-2020
Tram. 356-00468/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de les Escoles 
Fàsia davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per-
què expliqui la situació dels alumnes amb discapacitat intelr-
lectual lleu i moderada quan acaben l’educació secundària 
obligatòria
Tram. 356-00471/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença d’Albert Oliva Mateu, 
cap de l’Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciuta-
dana, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè exposi la seva visió sobre la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la trans-
fòbia
Tram. 356-00472/10
Sol·licitud p. 86
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de Joan M. Miró, pre-
sident de l’Agrupació Deportiva Ibèrica LGTB, davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la 
seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les perso-
nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00473/10
Sol·licitud p. 86
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença d’Albert Barberà, ex-
secretari general de la Coordinadora de Lesbianes, Gais, 
Transsexuals i Bisexuals de Catalunya, davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la seva visió 
sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homo-
fòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00474/10
Sol·licitud p. 86
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de Marc Corral, ex-
secretari general de la Coordinadora de Lesbianes, Gais, 
Transsexuals i Bisexuals de Catalunya, davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la seva visió 
sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homo-
fòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00475/10
Sol·licitud p. 87
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de Josep Escartín, 
síndic de greuges de Sabadell (Vallès Occidental), davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la 
seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les perso-
nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00476/10
Sol·licitud p. 87
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de Daniel Gabarró, vi-
cepresident primer de la Fundació Enllaç, davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la seva 
visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00477/10
Sol·licitud p. 87
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de Jordi Samsó, res-
ponsable del Programa per al col·lectiu LGTB, davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la 
seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les perso-
nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00478/10
Sol·licitud p. 87
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de Santos Fèlix, ex-
president del centre associatiu Casal Lamdda, davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la 
seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les perso-
nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00479/10
Sol·licitud p. 88
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de Josep Anton Rius, 
advocat especialista en qüestions que afecten els gais, les 
lesbianes, els bisexuals i els transsexuals, davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la seva 
visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones 
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gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00480/10
Sol·licitud p. 88
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de Sílvia Morell Ca-
pell, psicòloga especialista en qüestions que afecten els 
gais, les lesbianes, els bisexuals i els transsexuals, davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, perquè exposi 
la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les perso-
nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00481/10
Sol·licitud p. 88
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença del director general 
per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè informi sobre l’elaboració del Pla de ciu-
tadania i de les migracions 2013-2016
Tram. 356-00482/10
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença del Defensor del Po-
ble del País Basc (Ararteko) davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè exposi la seva opinió sobre la 
Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00483/10
Sol·licitud p. 88
Retirada de la sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de Lluís Salleras, pre-
sident del consell d’administració de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats perquè expliqui l’estat d’elaboració de l’informe 
sobre els possibles efectes adversos en la salut dels camps 
electromagnètics generats pels dispositius Wi-Fi
Tram. 356-00484/10
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Lectura Fàcil davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració perquè expliqui la seva posició amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 356-00485/10
Sol·licitud p. 89
Acord sobre la sol·licitud p. 89

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

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
Substanciació p. 89

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
Substanciació p. 89

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
Substanciació p. 89

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
Substanciació p. 90

Compareixença d’Enric Viñals i Gisbert, enginyer 
de mines i col·laborador de la Universitat Politècnica de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Pros-
pecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per 
mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00344/10
Substanciació p. 90

Compareixença de Mariano Marzo Carpio, cate-
dràtic d’estratigrafia i professor de recursos energètics i ge-
ologia del petroli de la Universitat de Barcelona, davant la 
Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació 
Hidràulica
Tram. 357-00349/10
Substanciació p. 90

Compareixença de Joan Escuer i Solé, president 
del Consell de Govern del Col·legi Oficial de Geòlegs - Dele-
gació de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi dels Permi-
sos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convenci-
onals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00357/10
Substanciació p. 90

Compareixença de Jaume Moya, membre del Fò-
rum l’Espitllera de la Segarra i de la Plataforma Aturem el 
Fracking, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de 
Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals 
per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00360/10
Substanciació p. 90

Compareixença de Llorenç Planagumà, geòleg, 
coordinador del Centre per la Sostenibilitat Territorial i res-
ponsable de la comissió cientificotècnica de Riudaura Junts 
contra el Fracking, davant la Comissió d’Estudi dels Permi-
sos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convenci-
onals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00361/10
Substanciació p. 90

Compareixença de Blanca Gómez Roca, presiden-
ta de la Plataforma Riudaura Junts contra el Fracking, da-
vant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00362/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’Albert Puy, membre de la Plata-
forma Aturem el Fracking, davant la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no 
Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00363/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’Eudald Rifà i Castro, tècnic del 
Grup de Defensa del Ter i membre de la Plataforma Aturem 
el Fracking a Osona, davant la Comissió d’Estudi dels Per-
misos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Con-
vencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00364/10
Substanciació p. 91
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Compareixença de Pablo Cotarelo Álvarez, mem-
bre d’Ecologistes en Acció, davant la Comissió d’Estudi 
dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no 
Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00365/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’Eulàlia Masana, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Riudaura, davant la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no 
Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00368/10
Substanciació p. 91

Compareixença de Bernat Soler, alcalde d’Agra-
munt, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Pros-
pecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per 
mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00369/10
Substanciació p. 91

Compareixença de Francesc de Carreras Serra, ca-
tedràtic de dret constitucional, davant la Comissió d’Estudi 
del Dret a Decidir
Tram. 357-00404/10
Substanciació p. 91

Compareixença de Mercè Barceló, catedràtica de 
dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00414/10
Substanciació p. 92

Compareixença de Raimon Masllorens, de la pro-
ductora Brutal Media, en representació de la Federació de 
Productores Proa, davant la Comissió de Control de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per 
a informar sobre la situació de la indústria audiovisual, la 
seva relació amb Televisió de Catalunya i les perspectives 
del sector
Tram. 357-00417/10
Substanciació p. 92

Compareixença de Joan Bas, de la productora Dia-
gonal Televisió, en representació de la Federació de Produc-
tores Proa, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar 
sobre la situació de la indústria audiovisual, la seva relació 
amb Televisió de Catalunya i les perspectives del sector
Tram. 357-00418/10
Substanciació p. 92

Compareixença de Xavier Guitart i Domènech da-
vant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el 
projecte de crear un clúster de l’audiovisual
Tram. 357-00419/10
Substanciació p. 92

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració de Comerç de Catalunya davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a informar sobre la repercussió en el 
comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia 
d’unitat de mercat
Tram. 357-00421/10
Substanciació p. 92

Compareixença d’una representació de Pimec-Co-
merç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la 
futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00422/10
Substanciació p. 92

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Nacional de Grans Empreses de Distribució davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la re-

percussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Es-
tat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00426/10
Decaïment p. 92

Compareixença d’una representació del Consell 
d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de 
l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00427/10
Substanciació p. 93

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Supermercats i Distribuïdors davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la reper-
cussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat 
de garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00428/10
Substanciació p. 93

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a 
informar sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de 
la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00429/10
Decaïment p. 93

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a informar sobre la repercussió en el comerç de 
Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de 
mercat
Tram. 357-00430/10
Substanciació p. 93

Compareixença de Patrick Taillon, professor agre-
gat de dret constitucional a la Universitat de Laval (Quebec), 
davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00456/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 20
Convocada per al dia 6 de novembre de 2013 p. 93

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di·
putats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Tram. 203-00008/10
Presentació p. 94

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Tram. 203-00009/10
Presentació p. 95

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i 
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al juny del 2013
Tram. 337-00018/10
Presentació p. 97
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NOTES
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adoptada el 30 d’abril de 1990.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.
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4.80. Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la pobresa 
energètica a Catalunya
Tram. 360-00007/10
Presentació p. 98

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament 
sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/10
Substitució de membres p. 108
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 

O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 347/X del Parlament de Catalu·
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca·
lització 5/2013, sobre el Teatre Nacional de 
Catalunya, SA, corresponent al 2010 i al 2011
Tram. 256-00011/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 7, 08.10.2013, DSPC-C 209

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 8 i 10 d’octubre, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 5/2013, sobre el Teatre Nacional de Catalunya, SA, 
corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-00011/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 5/2013, sobre el Teatre Nacional de Catalu-
nya, SA, corresponent al 2010 i al 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes que recull l’Informe de fiscalització 5/2013.

b) Establir els mecanismes de control pertinents per a 
assegurar que totes les operacions que dugui a terme 
el Teatre Nacional de Catalunya, SA compleixin tots 
els principis quant a la contractació pública i la nor-
mativa comptable, a més de buscar el mínim nombre 
de tràmits a fer per a cadascuna de les decisions admi-
nistratives que es prenguin, assegurant el compliment 
absolut de les normes existents.

c) Promoure la modificació del contracte programa del 
Teatre Nacional de Catalunya, SA per a adaptar-lo a 
les circumstàncies actuals, i aprovar-lo abans que fi-
neixi el 2013.

d) Plantejar al Teatre Nacional de Catalunya, SA de 
fixar les quanties de totes les tarifes aplicables i tam-
bé els descomptes, les bonificacions i les exempcions.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 348/X del Parlament de Catalu·
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca·
lització 6/2013, sobre Infraestructures Ferro·
viàries de Catalunya, corresponent al 2009 
i al 2010
Tram. 256-00013/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 7, 08.10.2013, DSPC-C 209

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 8 i 10 d’octubre, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 6/2013, sobre Infraestructures Ferroviàri-
es de Catalunya, corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 
256-00013/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 6/2013, sobre Infraestructures Ferroviàries 
de Catalunya, corresponent al 2009 i al 2010.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comp-
tes que recull l’Informe de fiscalització 6/2013.

b) Establir els mecanismes de control pertinents per a 
assegurar que totes les operacions que dugui a terme 
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya compleixin 
tots els principis quant a la contractació pública i la 
normativa comptable, a més de buscar el mínim nom-
bre de tràmits a fer per a cadascuna de les decisions 
administratives que es prenguin, assegurant el compli-
ment absolut de les normes existents.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas
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Resolució 349/X del Parlament de Catalu·
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit·
zació 8/2013, sobre ICF Equipaments, SAU, 
corresponent al 2010
Tram. 256-00014/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 7, 08.10.2013, DSPC-C 209

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 8 i 10 d’octubre, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 8/2013, sobre ICF Equipaments, SAU, 
corresponent al 2010 (tram. 256-00014/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 8/2013, sobre ICF Equipaments, SAU, cor-
responent al 2010.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes que recull l’Informe de fiscalització 8/2013 
i també fer que es faciliti a la Sindicatura de Comptes 
tota la documentació de l’operació de cobertura de la 
permuta de tipus d’interès de fix a variable.

b) Establir els mecanismes de control pertinents per 
a assegurar que totes les operacions que dugui a ter-
me Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, 
SAU, societat absorbent de la societat Equipaments i 
Edificis de Catalunya, SAU (abans denominada ICF 
Equipaments), compleixin tots els principis quant a la 
contractació pública i la normativa comptable, a més 
de buscar el mínim nombre de tràmits a fer per a ca-
dascuna de les decisions administratives que es pren-
guin, assegurant el compliment absolut de les normes 
existents.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

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 el manteniment 
de la designació de zona sensible a la totali·
tat de la conca del Besòs
Tram. 250-00309/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 11 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 234.

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
la concessió de la gestió del servei d’abasti·
ment d’aigua en alta d’Aigües Ter Llobregat a 
Acciona i sobre la gestió dels serveis públics
Tram. 250-00329/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 11, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 234.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 11, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 234.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 11, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 234.
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Proposta de resolució sobre la restitució 
de la urbanització de la plaça de Sanllehy, 
de Barcelona, i dels espais de les estaci·
ons afectades per les obres de la línia 9 del 
metro
Tram. 250-00413/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 11 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 234.

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 11 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 234.

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

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
42557).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, 
DSPC-C 230.

Proposta de resolució sobre les conseqüèn·
cies de les retallades en les persones amb 
discapacitat
Tram. 250-00575/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, 
DSPC-C 230.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes a les residències i els centres de 
dia per a persones dependents
Tram. 250-00640/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, 
DSPC-C 230.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de la partida pressupostària per al Progra·
ma de suport a l’autonomia a la pròpia llar
Tram. 250-00678/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, 
DSPC-C 230.

Proposta de resolució sobre el sistema de 
contraprestacions del Consorci d’Atenció a 
les Persones de l’Alt Urgell
Tram. 250-00709/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, 
DSPC-C 230.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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 consumidores en les relaci·
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés·
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CEO, 04.07.2013

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

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo-
tecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 352-00236/10).

Proposta de compareixença de Domènec Martinez 
Garcia, director de l’Àrea de Serveis a les Persones, 
Cohesió i Benestar Social de l’Ajuntament de Terrassa 
(Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum (tram. 352-00237/10).

Proposta de compareixença d’Adrià Alemany, porta-
veu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 352-00238/10).

Proposta de compareixença d’Ada Colau, membre de 
l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Cultu-
rals i de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb 

relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 352-00239/10).

Proposta de compareixença de Martí Batllori, juris-
ta del grup promotor de la iniciativa legislativa popu-
lar de la dació en pagament, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protec-
ció de les persones consumidores 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 públics de consum (tram. 352-
00240/10).

Proposta de compareixença de José Maria Fernández 
Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consu-
midores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum (tram. 352-00241/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’OCUC amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consu-
midores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum (tram. 352-00242/10).

Proposta de compareixença del síndic de greuges amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 352-00243/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum (tram. 352-00244/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Co-
di de consum de Catalunya, per a la millora de la pro-
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tecció de les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris 
i la substitució del Registre de serveis públics de con-
sum pel Directori de serveis públics de consum (tram. 
352-00245/10).

Proposta de compareixença de Jofre Farrés, secreta-
ri general d’AICEC-ADICAE, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protec-
ció de les persones consumidores 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 públics de consum (tram. 352-
00246/10).

Proposta de compareixença de Guillem Solé, jutge del 
Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 352-00247/10).

Proposta de compareixença de la síndica de greuges 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Cata-
lunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Regis-
tre de serveis públics de consum pel Directori de ser-
veis públics de consum (tram. 352-00248/10).

Grup Parlamentari de Ciutadans

Proposta de compareixença de Santos González 
Sánchez, president de l’Associació Hipotecària Espa-
nyola, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/10)2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consu-
midores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum (tram. 352-00249/10).

Proposta de compareixença de Manuel Pardos Vicen-
te, president de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Cai-
xes i Assegurances (Adicae), amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protec-
ció de les persones consumidores 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 públics de consum (tram. 352-
00250/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asseguran-
ces de Catalunya (Aicec-Adicae) amb relació al Pro-

jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo-
tecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 352-00251/10).

Proposta de compareixença de Luis Pineda, president 
d’Ausbanc Consumo, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum (tram. 352-00252/10).

Proposta de compareixença de Montse Andrés, dele-
gada d’Ausbanc Consumo a Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo-
tecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 352-00253/10).

Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 352-00254/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegu-
rances de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum (tram. 352-00255/10).

Proposta de compareixença d’una representació de Fa-
cua - Associació de Consumidors en Acció de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, 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. 352-00256/10).
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Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Consumidors amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo-
tecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 352-00257/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Cata-
lunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Regis-
tre de serveis públics de consum pel Directori de ser-
veis públics de consum (tram. 352-00258/10).

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Ausbanc Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum (tram. 352-00259/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Sindicatura de Greuges de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo-
tecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 352-00260/10).

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores 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 públics de consum (tram. 352-00261/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 352-00262/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Co-
di de consum de Catalunya, per a la millora de la pro-

tecció de les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris 
i la substitució del Registre de serveis públics de con-
sum pel Directori de serveis públics de consum (tram. 
352-00263/10).

Grup Socialista

Proposta de compareixença de Jesús Sánchez, advocat 
i diputat de la Comissió Normativa del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum (tram. 352-00264/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió d’Habitatge de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Cata-
lunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Regis-
tre de serveis públics de consum pel Directori de ser-
veis públics de consum (tram. 352-00265/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo-
tecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 352-00266/10).

Proposta de compareixença d’Àngel Tarrés, de l’Orga-
nització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 352-00267/10).

Proposta de compareixença de Xavier Sanz, de la Unió 
Sindical Obrera de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protec-
ció de les persones consumidores 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 públics de consum (tram. 352-
00268/10).

Proposta de compareixença de Carme Trilla, de Càri-
tas Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Ca-
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talunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Regis-
tre de serveis públics de consum pel Directori de ser-
veis públics de consum (tram. 352-00269/10).

Grup parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença d’Alfons Conesa Vadie-
lla, director de l’Agència Catalana de Consum, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 352-00270/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances 
i Tresor amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consu-
midores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum (tram. 352-00271/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de 
la protecció de les persones consumidores en les rela-
cions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo-
tecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 352-00272/10).

Proposta de compareixença de Francesc Vendrell Ba-
yona, director de Consum i Territori del Síndic de 
Greuges, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consu-
midores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum (tram. 352-00273/10).

Proposta de compareixença de Carles Enric Floren-
sa, director de l’Observatori de Dret Privat de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, 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. 352-00274/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asseguran-
ces de Catalunya, en nom del Consell de Persones Con-

sumidores de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum (tram. 352-00275/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 352-00276/10).

Proposta de compareixença d’una representació del De-
ganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns 
Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de consum en l’àm-
bit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum (tram. 352-00277/10).

Proposta de compareixença de José Maria Fernández 
Seijó, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consu-
midores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum (tram. 352-00278/10).

Proposta de compareixença de Pablo Izquierdo Blan-
co, magistrat del Jutjat de Primera Instància número 1 
de Mataró, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Cata-
lunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Regis-
tre de serveis públics de consum pel Directori de ser-
veis públics de consum (tram. 352-00279/10).

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió d’Empresa i Ocupació, 

16.10.2013, DSPC-C 217

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença d’Adrià Alemany, portaveu de la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca, o d’una represen-
tació d’aquesta entitat amb relació al Projecte de llei 
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de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció deles persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo-
tecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 353-00141/10).

Compareixença d’Ada Colau, membre de l’Observa-
tori de Drets Econòmics, Socials i Culturals i de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació al 
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 consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 353-00142/10).

Compareixença de José María Fernández Seijo, ma-
gistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona, 
amb relació al 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 per-
sones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum (tram. 353-00143/10).

Compareixença de Guillem Solé, jutge del Jutjat de 
Primera Instància número 2 de Sabadell, amb relació 
al 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. 353-00144/10).

Compareixença de Pablo Izquierdo Blanco, magis-
trat del Jutjat de Primera Instància número 1 de Ma-
taró, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de con-
sum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la 
substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum (tram. 
353-00145/10).

Compareixença de d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al 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 consumidores en les rela-
cions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo-
tecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 353-00146/10).

Compareixença de Jesús Sánchez, advocat i diputat 
de la Comissió Normativa del Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protec-
ció de les persones consumidores 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 públics de consum (tram. 353-
00147/10).

Compareixença d’una representació del Consell dels 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Pro-
jecte 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 consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 353-00148/10).

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al 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 consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo-
tecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 353-00149/10).

Compareixença d’una representació del Deganat de 
Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protec-
ció de les persones consumidores 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 públics de consum (tram. 353-
00150/10).

Compareixença del síndic de greuges amb relació al 
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 consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 353-00151/10).

Compareixença de Francesc Vendrell Bayona, direc-
tor de Consum i Territori del Síndic de Greuges, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Cata-
lunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Regis-
tre de serveis públics de consum pel Directori de ser-
veis públics de consum (tram. 353-00152/10).

Compareixença d’una representació del Fòrum de Sín-
dics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de modificació 



4 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 178

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 21

de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs-
titució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum (tram. 353-
00153/10).

Compareixença de la síndica de greuges de Barcelo-
na amb relació al 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 consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs-
titució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum (tram. 353-
00154/10).

Compareixença d’una representació de l’Organització 
de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al 
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 consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 353-00155/10).

Compareixença d’una representació de Facua - Asso-
ciació de Consumidors en Acció de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Cata-
lunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Regis-
tre de serveis públics de consum pel Directori de ser-
veis públics de consum (tram. 353-00156/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Consumidors amb relació al 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 consumidores en les rela-
cions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo-
tecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 353-00157/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalu-
nya amb relació al 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 consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs-
titució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum (tram. 353-
00158/10).

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Consumidors de Catalunya amb relació al 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 consumidores en les rela-
cions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo-
tecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 353-00159/10).

Compareixença d’una representació del Consell de 
Persones Consumidores de Catalunya amb relació al 
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 consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 353-00160/10)

Compareixença de Santos González Sánchez, pre-
sident de l’Associació Hipotecària Espanyola, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Cata-
lunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Regis-
tre de serveis públics de consum pel Directori de ser-
veis públics de consum (tram. 353-00161/10).

Compareixença d’Alfons Conesa Badiella, director de 
l’Agència Catalana de Consum, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la mi-
llora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 353-00162/10).

Compareixença de Domènec Martínez Garcia, direc-
tor de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Ben-
estar Social de l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occi-
dental), amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs-
titució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum (tram. 353-
00163/10).

Compareixença de Martí Batllori, jurista del grup pro-
motor de la iniciativa legislativa popular de la dació 
en pagament, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de la protec-
ció de les persones consumidores 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 públics de consum (tram. 353-
00164/10).

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció Espanyola de Caixes d’Estalvis amb relació al Pro-
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jecte 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 consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 353-00165/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Espanyola de Banca amb relació al 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 consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo-
tecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 353-00166/10).

Compareixença d’una representació de la Comissió 
d’Habitatge de la Federació de Municipis de Catalu-
nya amb relació al 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 consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs-
titució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum (tram. 353-
00167/10).

Compareixença de Xavier Sanz, de la Unió Sindical 
Obrera de Catalunya, amb relació al 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 consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo-
tecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 353-00168/10).

Compareixença de Carme Trilla, de Càritas Barcelo-
na, amb relació al 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 consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs-
titució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum (tram. 353-
00169/10).

Compareixença d’una representació de la Direcció 
General de Política Financera, Assegurances i Tre-
sor amb relació al 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 consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs-
titució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum (tram. 353-
00170/10).

Compareixença d’una representació de la Secretaria 
d’Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projec-

te de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la mi-
llora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 353-00171/10).

Compareixença de Carles Enric Florensa, director 
de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Ca-
talunya, per a la millora de la protecció de les per-
sones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substi-
tució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum (tram. 353-
00172/10).

Compareixença de Luis Pineda, president d’Ausbanc 
Consumo, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protec-
ció de les persones consumidores 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 públics de consum (tram. 353-
00173/10).

Compareixença de Montserrat Andrés, delegada 
d’Ausbanc Consumo a Catalunya, amb relació al Pro-
jecte 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 consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 353-00174/10).

Compareixença del coordinador general d’Aicec-
Adicae amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de con-
sum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la 
substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum (tram. 
353-00175/10).

Compareixença de Manuel Pardos Vicente, president 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegu-
rances (Adicae), amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de la protec-
ció de les persones consumidores 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 públics de consum (tram. 353-
00176/10).
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Projecte de llei de governs locals de Cata·
lunya
Tram. 200-00007/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 37226; 37725; 38097; 38098; 42258  

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 37226)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 200-00007/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
37725)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenten la següent esme-
na al Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 200-00007/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 38097)

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya (tram. 200-00007/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
Grup Mixt

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2013

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 38098)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (tram. 200-00007/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 42258)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
200-00007/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re·
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 200-00008/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Projecte de llei de l’acció exterior de Cata·
lunya
Tram. 200-00009/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 37227; 42259 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 37227)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 200-00009/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 42259)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
200-00009/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de regulació de les àrees 
de promoció de l’economia urbana
Tram. 202-00045/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 42390; 42424 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42390)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Pro-
posició de llei de regulació de les àrees de promoció 
de l’economia urbana (tram. 202-00045/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 42424)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposició de llei de regulació de les 
àrees de promoció de l’economia urbana (tram. 202-
00045/10).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Proposició de llei de modificació de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’im·
post sobre successions i donacions
Tram. 202-00046/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 42260; 42391 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 42260)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions (tram. 202-00046/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42391)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 
de juny, de regulació de l’impost sobre successions i 
donacions (tram. 202-00046/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei de suport i foment de l’au·
toocupació
Tram. 202-00048/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 05.11.2013 al 18.11.2013).
Finiment del termini: 19.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
16/2000, del 29 de desembre, de l’impost 
sobre grans establiments comercials
Tram. 202-00049/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42428 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 100.b 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 16/2000, 29 de desem-
bre, de l’impost sobre grans establiments comercials 
acompanyada de la documentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antece-
dents necessaris per a poder-se pronunciar

– L’exposició de motius 

– El text articulat

Memòria justificativa de la iniciativa

Competència. Vinculació de l’acció legislativa

– Article 133.2 de la Constitució

[...]

2. Les comunitats autònomes i les corporacions locals 
podran establir i exigir tributs, d’acord amb la Constitu-
ció i amb les lleis.
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– Article 202 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya

[...]

3. Els recursos de les finances de la Generalitat són 
constituïts per: 

a) Els rendiments dels seus impostos, taxes, contribuci-
ons especials i altres tributs propis.

Necessitat de la iniciativa

Amb la presentació de la proposició de llei de crea-
ció de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana 
(APEUS) ja es va anunciar que l’objectiu de les matei-
xes era mobilitzar els esforços econòmics i de gestió 
dels col·lectius empresarials i comercials.

Per tal que aquests objectius comuns es puguin portar a 
terme amb èxit, aquesta nova proposició de llei es pro-
posa contribuir, mitjançant l’exacció d’un percentatge 
dels fruits que s’obtenen de l’Impost de grans equipa-
ments comercials, a la configuració dels APEUS

Exposició de motius

La llei 16/2000, de 29 de desembre, de l’Impost sobre 
grans establiments comercials té per objectiu gravar la 
singular capacitat econòmica de les grans superfícies, 
ja que per raó de la seva implantació, tenen capacitat 
per generar externalitats negatives en el territori i en 
el medi ambient, el cost de les quals no assumeixen.

Per contribuir a l’equilibri necessari entre formats co-
mercials, la norma a més d’establir l’exacció fiscal, 
també contempla que els productes de l’impost han de 
revertir en el foment de mesures per a la modernitza-
ció del comerç urbà i en el desenvolupament de plans 
d’actuació en àrees afectades pels emplaçaments de 
grans establiments comercials.

El govern de la Generalitat ha vingut destinant esfor-
ços econòmics, des de fa quinze anys, per enfortir la 
competitivitat de les zones comercials mitjançant els 
ajuts a les associacions territorials que desenvolupaven 
iniciatives conjuntes de dinamització comercial.

Tot i així, des de fa temps, es constatà la feblesa 
d’aquest model –per la incertesa sobre els ingressos 
que les entitats podrien obtenir per desenvolupar les 
seves funcions–, així com la necessitat de tendir a un 
altre en el que hi hagués una major implicació de la 
iniciativa privada.

És per això, que el Grup Socialista el 15.07.2013 va 
presentar una Proposició de llei de creació de les Àre-
es de Promoció Econòmica Urbana al Parlament, amb 
l’objectiu d’assolir un model de cooperació pública-
privada que satisfaci conjuntament les necessitats de 
les empreses radicades en zones determinades per 
millorar la seva competitivitat, alhora que, evitant les 
actituds insolidàries dels que se n’aprofiten dels esfor-
ços col·lectius dels demés. La col·laboració pública en 
el model és del tot necessària per diverses raons però, 

potser, la més important sigui la de recaptar els tri-
buts entre els agents econòmics de cada APEU per po-
sar-los a disposició de les mateixes.

No obstant, i malgrat que aquest pugui representar 
un model que aporti estabilitat i certesa als operadors 
econòmics, no podem defugir la situació especialment 
dura que viu el teixit social, però també l’econòmic a 
Catalunya.

Per això, amb la presenta proposició de llei, es propo-
sa que part dels fruits que se n’obtinguin amb l’exac-
ció de l’Impost de grans equipaments comercials es 
destinin a donar un impuls inicial a la constitució de 
les Àrees de Promoció Econòmica Urbana comercials 
mitjançant una línia d’ajuts específics durant els pri-
mers anys de funcionament dels mateixos.

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

Proposició de llei de modificació de la Llei 
16/2000, 29 de desembre, de l’impost sobre grans 
establiments comercials

Article únic. Es modifica l’article 3 de la llei 16/2000, de 
29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments co-
mercials, que queda redactat de la següent manera: 

«Article 3. Afectació

L’impost sobre els grans establiments comercials resta 
afectat, d’acord amb els criteris que s’estableixin per 
llei del Parlament, al: 

a) Foment de mesures per a la modernització del co-
merç urbà de Catalunya.

b) Desenvolupament de plans d’actuació en àrees afecta-
des pels emplaçaments de grans establiments comercials.

c) Impuls a la creació d’Àrees de Promoció Econòmica 
Urbana, de caràcter comercial, mitjançant ajuts al seu 
funcionament durant un màxim de 5 anys des de la se-
va constitució.»

Disposicions finals

Primera

Es faculta al Govern de la Generalitat per a dictar les 
normes necessàries per el desenvolupament i aplicació 
d’aquesta llei.

Segona

Els preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.
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Tercera

Aquesta Llei entra en vigor el dia després de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 

3.01.03. DECRETS LLEI

Decret llei 5/2013, del 22 d.octubre, de me·
sures de racionalització i simplificació de 
l’estructura del sector públic de la Genera·
litat de Catalunya
Tram. 203-00008/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43316).
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.10.2013.

N. de la R.: La sol·licitud es reprodueix en la secció 
4.67.

Decret llei 4/2013, del 22 d.octubre, pel qual 
s’autoritza l’Institut Català de Finances a 
constituir una societat anònima perquè actuï 
com a entitat de crèdit i es modifiquen de·
terminats preceptes del Text refós de la Llei 
de l’Institut Català de Finances, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre
Tram. 203-00009/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 43317).
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.10.2013.

N. de la R.: La sol·licitud es reprodueix en la secció 
4.67.

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 

AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la modificació 
del mapa de zones del sistema tarifari inte·
grat
Tram. 250-00474/10

Retirada de l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (BOPC 122, 49)

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 43287).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat, 29.10.2013.

Proposta de resolució sobre la presentació 
de les bases jurídiques perquè les entitats 
del tercer sector social es puguin acollir al 
Fons de garantia econòmica i social
Tram. 250-00627/10

Esmenes presentades
Reg. 33317; 33335 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEF, 26.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 33317)

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

Del punt 1

«1. Modificar la normativa per tal de permetre que el 
conjunt de les entitats del tercer sector social amb acti-
vitat econòmica puguin acollir-se a la línia de finança-
ment d’economia social i cooperativa.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Estudiar i presentar una fórmula de col·laboració 
amb la Taula del Tercer Sector Social català, pel què fa 
a la proposta de creació d’un fons econòmic i d’un ser-
vei d’assessorament i acompanyament financer en el 
qual podrien participar representants de diverses enti-
tats financeres catalanes relacionades amb el finança-
ment al tercer sector (entre elles l’ICF) i altres agents 
interessats a invertir-hi.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 33335)

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

Modificació del punt 1

«1. Presentar, en el termini d’un mes, abans de finalit-
zar el 2013, les noves bases jurídiques...»

Proposta de resolució sobre la creació del 
consorci que s’ha de transformar en l’Admi·
nistració tributària de Catalunya
Tram. 250-00628/10

Esmenes presentades
Reg. 33334 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEF, 26.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 33334)

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

Modificació del punt 1

1) Reclamar al Govern de l’Estat la transferència a la 
Generalitat de Catalunya dels recursos humans i ma-
terials de totes les delegacions a Catalunya de l’Agen-
cia Estatal d’Administració Tributària, així com de les 
competències en recaptació, gestió, liquidació, inspec-
ció i revisió de tots els tributs suportats a Catalunya.

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

Modificació del punt 2

2) Reclamar al Govern de l’Estat el traspàs a la Gene-
ralitat de Catalunya de totes les competències de l’òr-
gan cadastral a Catalunya.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
dels estudis d’impacte del projecte d’instal·
lació d’un centre comercial de fabricants a 
Viladecans
Tram. 250-00637/10

Esmenes presentades
Reg. 37206; 40466 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 24.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 37206)

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

D’un punt 4

«4. Conjuntament amb el Consell Comarcal i els Ajun-
taments del Baix Llobregat: 

a) Fer una diagnosi sobre el comerç del Baix Llobre-
gat i d’impacte dels grans equipaments comercials a 
la comarca.

b) Sobre la base d’aquests estudis, desenvolupar un Pla 
de suport al comerç de proximitat que inclogui mesu-
res de dinamització, suport i millora de la competiti-
vitat.

c) Dedicar una part de la recaptació que s’ingressi 
durant els propers anys per l’import de grans establi-
ments comercials a dotar de nous recursos als munici-
pis per tal de suport al comerç de proximitat.

d) Aprofitar, donada la importància i la tradició tu-
rística del Delta del Llobregat, les sinergies per tal de 
desenvolupar una estratègia de potenciació dels recur-
sos turístics, la promoció i el turisme sostenible, els es-
pais naturals, la restauració i el sector hoteler

e) Desenvolupar una estratègia de promoció i posta en 
valor del Parc Aeroespacial i de la Mobilitat de Cata-
lunya, segons l’acord signat per la Generalitat, l’ajun-
tament de Viladecans i la Cambra de Comerç».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40466)

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

Del punt 1

«1. Estudiar els efectes previsibles d’aquesta implanta-
ció sobre la configuració de l’oferta comercial del Baix 
Llobregat.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Informar el Parlament, els ajuntaments del Baix 
Llobregat, el Consell Comarcal i les entitats represen-
tatives del sector comercial sobre les conclusions de 
l’estudi realitzat.»

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

Del punt 3

«3. Iniciar de forma immediata un procés de diàleg i 
negociació amb el Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat, els ajuntaments afectats i els comerciants i agents 
socials de la comarca, inclosos els sindicats CCOO, 
UGT i la Unió de Pagesos, que inclogui la potenciació 
del comerç de proximitat, així com la elaboració d’un 
projecte de turisme sostenible dels espais naturals del 
Delta, en el marc d’un projecte de model de gestió tu-
rística dels espais naturals a Catalunya, amb la pro-
moció de la restauració a la zona i dels productes de 
proximitat del Parc Agrari.»

Proposta de resolució sobre les activitats in·
dustrials extractives al Montsec
Tram. 250-00638/10

Esmenes presentades
Reg. 40519 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 24.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40519)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a condicionar qualsevol tipus d’activitat in-
dustrial extractiva a la zona del Montsec, a un pla de 
treball que respecti les exigències pròpies d’una zona 
d’especial valor astronòmic i es garanteixi la no afec-
ció al subministrament urbà d’aigua o altres usos pre-
existents.»

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 250-00649/10

Esmenes presentades
Reg. 37204 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 37204)

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

Al punt 1.b

«[...], en especial en relació als programes sanita-
ris que se li han encarregat. El contracte de CatSa-
lut 2014-2017 (Pla d’Empresa) concretarà el paper de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau com a hospital 
de proximitat pels districtes de Barcelona Eixample, 
Horta-Guinardó, Gràcia, Sant Martí i Sant Andreu i 
com a centre de referència per la ciutat de Barcelona 
i per Catalunya en algunes especialitats. El contracte 
també garantirà la relació amb la Fundació Puigverd 
donat que aquesta és el servei d’urologia i nefrologia 
de la població assignada a l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau».

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

Al punt 3.a 

«[...] gestionat per professionals d’acreditat recorregut 
professional en la gestió sanitària i no per càrrecs [...]».

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista (3)

D’un punt 3.a bis

«3.a bis. Designar la Direcció Mèdica i d’Infermeria, 
prèvia consulta a tots el metges i personal d’infermeria 
del centre, en una terna a proposta d’ells i del propi go-
vern de la institució».
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Proposta de resolució sobre la dotació pres·
supostària per a l’obertura de l’Hospital de 
la Garrotxa, a Olot
Tram. 250-00664/10

Esmenes presentades
Reg. 40526; 40548 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40526)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a completar l’equipament i finalitzar les ac-
tuacions d’urbanització del recinte perquè el nou Hos-
pital d’Olot es pugui inaugurar i començar a oferir els 
serveis a la població d’Olot i de tota la Garrotxa a la 
major brevetat possible.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40548)

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 la dotació pressupostària necessà-
ria perquè el nou Hospital d’Olot i la Garrotxa pugui 
inaugurar-se i començar a oferir els serveis a la pobla-
ció d’Olot i de tota la Garrotxa el proper 2014.»

Proposta de resolució sobre la recuperació 
de l’activitat i l’amortització dels deutes pen·
dents de l’Hospital de Mataró
Tram. 250-00669/10

Esmenes presentades
Reg. 40525; 40549 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40525)

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

Del punt 1

«1. Assumir l’anualitat del deute heretat d’anys an-
terior per l’exercici 2014 per un import 1,5M euros, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries apro-
vades pel Parlament de Catalunya.»

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

Del punt 2

«2. Establir la derivació d’activitat quirúrgica progra-
mada de l’Hospital de Mataró a altres centres SISCAT 
únicament per garantir l’accés a la prestació de serveis 
als pacients i equiparar el temps d’espera en els dife-
rents territoris.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40549)

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

«1. Elaborar conjuntament amb el Consorci Sanitari 
del Maresme un Pla Empresa, d’inversions i de Con-
tractació 2014-2020 de l’Hospital de Mataró per part 
del CatSalut que contempli recuperar l’activitat del 
2010 i permeti amortitzacions de deutes pendents he-
retats d’anys.»

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

«2. Avaluar la derivació d’activitat quirúrgica progra-
mada de l’Hospital de Mataró a altres centres per tal 
d’evitar derivacions d’intervencions que es puguin re-
alitzar des del mateix hospital, amb l’objectiu de maxi-
mitzar l’ús dels recursos disponibles al centre.»

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un pla de mesures per a combatre el frau 
fiscal
Tram. 250-00671/10

Esmenes presentades
Reg. 40464; 40510 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEF, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40464)

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

Modificació del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
posar la modificació de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, 
de l’Agència Tributària de Catalunya, per a regular els 
paràmetres bàsics i els objectius de millora del com-
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pliment fiscal que han de contenir els plans de control 
anual de l’Agència Tributària de Catalunya.»

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

Addició d’un nou punt

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fixar 
com un dels principals objectius en el desenvolupa-
ment de l’Administració Tributària catalana la millora 
del compliment fiscal, de manera que es pugui situar 
per sobre de la mitjana europea en el termini dels cinc 
anys posteriors a l’assumpció de la gestió plena de tots 
els tributs suportats a Catalunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40510)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar treballant en el Pla de mesures 
per combatre el frau fiscal, inclòs el que es produeix en 
la fase de recaptació, potenciant els instruments i re-
cursos a l’abast de l’Agència Tributària de Catalunya 
destinats a la inspecció, a la investigació i a les actu-
acions de control tributari en general, així com esta-
blir nous instruments de col·laboració i de coordinació 
amb l’Administració de l’Estat, i impulsar i potenciar 
els existents, per tal de compartir informació i millorar 
l’eficàcia de les seves actuacions.»

Proposta de resolució sobre l’atenció de les 
patologies oftalmològiques
Tram. 250-00672/10

Esmenes presentades
Reg. 40524 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40524)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a la implantació del model d’atenció en oftal-
mologia definit en el Pla de Salut de Catalunya 2011-
2015 i actualment en procés de desplegament.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00674/10

Esmenes presentades
Reg. 40550 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40550)

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

De tot el text

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir la programació i el compromís adquirit 
amb l’Ajuntament de Viladecans pel que fa al projecte 
d’ampliació de l’Hospital de Viladecans, d’acord amb 
les necessitats reals, per a arribar a les ràtios de mit-
jana i partint del projecte establert l’any 2008, sense 
que això comporti la transformació del centre en un 
hospital lleuger.

b) Determinar el paper de l’Hospital de Viladecans en 
el futur del mapa sanitari de Catalunya, d’acord amb 
el compromís adquirit pel conseller de Salut amb els 
alcaldes de Gavà i de Viladecans el 2012, i prioritzar 
el projecte d’aquest hospital d’una manera conseqüent 
amb el compromís adquirit, així que les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin.

c) Informar els ajuntaments afectats i la Junta de Per-
sonal de l’Hospital de Viladecans dels plans de futur 
per al centre i de llur aplicació, i garantir-los la parti-
cipació en la definició i execució d’aquests plans.

d) Establir l’ampliació de l’Hospital de Viladecans 
com una de les prioritats inversores del Govern en els 
propers anys, i iniciar aquesta ampliació així que es 
disposi dels recursos econòmics per a afrontar-ne la 
inversió.»
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Proposta de resolució sobre la generalitza·
ció del Programa de suport a la salut mental 
en l’atenció primària
Tram. 250-00684/10

Esmenes presentades
Reg. 40522 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40522)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a gene-
ralitzar de manera progressiva el programa de suport 
AP en salut mental a totes les àrees bàsiques de salut 
de Catalunya, davant dels bons resultats avaluats pel 
propi Departament de Salut i el Pla Director de Salut 
Mental i Addiccions.»

Proposta de resolució sobre el projecte «Vi·
ladecans The Style Outlets»
Tram. 250-00689/10

Esmenes presentades
Reg. 37205 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 24.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 37205)

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP Socialista

Al punt 1.b 

«b) Blindar el model de comerç de proximitat que ha 
definit aquest país, a través de la nova Llei reguladora 
de l’activitat de comerç, serveis i fires, establint mesu-
res necessàries que impedeixin l’atorgament de llicèn-
cies i la implantació de projectes que agredeixin el mo-
del de forma frontal».

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista

Del punt 2.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’un punt 3 

«3. Conjuntament amb el Consell Comarcal i els Ajun-
taments del Baix Llobregat: 

a) Fer una diagnosi sobre el comerç del Baix Llobre-
gat i d’impacte dels grans equipaments comercials a 
la comarca.

b) Sobre la base d’aquests estudis, desenvolupar un Pla 
de suport al comerç de proximitat que inclogui mesu-
res de dinamització, suport i millora de la competiti-
vitat.

c) Dedicar una part de la recaptació que s’ingressi 
durant els propers anys per l’import de grans establi-
ments comercials a dotar de nous recursos als munici-
pis per tal de suport al comerç de proximitat.

d) Aprofitar, donada la importància i la tradició turís-
tica del Delta del Llobre-gat, les sinergies per tal de 
desenvolupar una estratègia de potenciació dels recur-
sos turístics, la promoció i el turisme sostenible, els es-
pais naturals, la restauració i el sector hoteler.

e) Desenvolupar una estratègia de promoció i posta en 
valor del Parc Aeroes-pacial i de la Mobilitat de Cata-
lunya, segons l’acord signat per la Generalitat, l’ajun-
tament de Viladecans i la Cambra de Comerç».

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures 
per a fomentar l’ocupació
Tram. 250-00698/10

Esmenes presentades
Reg. 36102; 40518 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 24.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 36102)

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

Del punt 1. Nova redacció: 

«1. Complir les Mocions del Parlament de Catalunya 
sobre les polítiques d’ocupació (Moció 8/X), sobre la 
política de foment de l’emprenedoria i de suport a la 
petita i mitjana empresa (Moció 12/X), sobre la creació 
d’ocupació i la lluita contra l’atur (Moció 13/X), sobre 
la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya (Moció 
17/X) i sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocu-
pació (Moció 22/X)».
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40518)

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

De l’apartat 2

«2. Exigir a l’Estat espanyol la completa transferència 
dels recursos econòmics per implementar les polítiques 
actives d’ocupació, sent, com a mínim, equivalent a la 
transferència per aquest concepte feta l’any 2011.»

Proposta de resolució sobre la prevenció del 
suïcidi
Tram. 250-00707/10

Esmenes presentades
Reg. 40523 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40523)

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

Al punt 1

«1. Establir un registre unificat de temptatives de suï-
cidis i suïcidis consumats en el marc del projecte Codi 
Risc Suïcidi (CRS).»

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

Del punt 2

«2. Incorporar les accions de les experiències pilot de 
Programa de prevenció del suïcidi de la Dreta de l’Ei-
xample i Sabadell en el disseny del Codi Risc Suïcidi i 
estendre-ho a tot Catalunya.»

Proposta de resolució sobre l’avaluació de 
l’impacte del projecte BCN World
Tram. 250-00708/10

Esmenes presentades
Reg. 40516 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 24.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40516)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure les mesures normatives adients i desenvolupar 
les iniciatives necessàries, per tal d’afavorir la concre-
ció, el dimensionament i la implantació del Projecte 
Barcelona World al Centre Recreatiu i Turístic de Vila 
seca - Salou, i una vegada que disposi de les dades ne-
cessàries: 

a) Realitzar, mitjançant els departaments correspo-
nents, els estudis necessaris per a preveure, amb an-
telació suficient, les noves necessitats que es derivaran 
de la implantació del projecte de Barcelona World.

b) Impulsar els mecanismes adients per a facilitar la 
informació i participació dels Agents Econòmics i So-
cials, de les Entitats i Organismes competents i de les 
Administracions Públiques de la Costa Daurada, en 
l’anàlisi de l’impacte del projecte Barcelona World, en 
la conformació de la nova demanda i en la planificació 
del futur del sector turístic a la Costa Daurada.»

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
CAP Joan Mirambell, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00711/10

Esmenes presentades
Reg. 39894; 40521 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 39894)

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

Al text 

«[...] llicència municipal des del 2009 i recuperar a 1 
de gener 2014 l’atenció continuada (24h, 7 dies)».
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40521)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, tan bon punt les disponibilitats pressupostà-
ries ho permetin, a analitzar el redimensionament de 
l’ampliació del CAP Dr. Joan Mirambell i Folch de 
Caldes de Montbui, d’acord amb les necessitats assis-
tencials del territori.»

Proposta de resolució sobre el compromís 
amb l’Euroregió Pirineus · Mediterrània i 
l’impuls polític i de finançament d’aquesta 
entitat territorial
Tram. 250-00712/10

Esmenes presentades
Reg. 40508 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CAEUEC, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40508)

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

Al punt 1

«1. Manifesta solemnement el compromís ferm de Ca-
talunya envers l’Euroregió Pirineus - Mediterrània 
com a projecte de cooperació política transfronterera 
europea que reuneix els territoris de l’anomenat Arc 
Mediterrani, entre Catalunya, les Illes Balears el Ros-
selló i les regions occitanes avui franceses de Llengua-
doc i Migdia - Pirineus. L’Euroregió és un espai geo-
gràfic clau per al futur compartit.»

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

De l’aparat a del punt 2

«a) Donar un impuls polític a l’Euroregió Piri-
neus - Mediterrània, en ocasió del seu desè aniversari 
d’aquesta entitat, tot potenciant la seva autonomia po-
lítica, independència i operativitat.»

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

De l’apartat b del punt 2

«b) Continuar treballant amb els seus socis per tal de 
trobar fórmules que permetin afectar possibles recur-

sos per al desenvolupament de projectes de cooperació 
comuns dintre dels criteris d’elegibilitat que regeixen 
en la gestió dels Programes Operatius FEDER 2014-
2020.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

De l’apartat c del punt 3

«c) Promoure les accions que estiguin al seu abast per 
assolir el reconeixement oficial de l’occità a l’Eurore-
gió, al costat del català i del francès.»

Proposta de resolució sobre la programació 
del Servei d’Ocupació de Catalunya del 2013
Tram. 250-00716/10

Esmenes presentades
Reg. 40517 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 24.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40517)

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

De l’apartat 1

«1. Exigir al Govern de l’Estat que incrementi la dota-
ció pressupostària per a polítiques actives d’Ocupació 
per ser, com a mínim, igual a la del 2011.»

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe de transparència amb relació a 
l’execució de la pròrroga pressupostària
Tram. 250-00719/10

Esmenes presentades
Reg. 40469 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEF, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40469)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incloure en la documentació del projecte 
de llei de pressupostos per al 2014 l’execució del pres-
supost prorrogat disponible corresponent a l’exercici 
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2013, en el qual es detallin els ingressos i despeses, 
l’execució de les partides pressupostàries per progra-
mes, capítols i articles per al conjunt del sector públic 
administratiu de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta informació haurà de ser pública al Portal de 
la Transparència.»

Proposta de resolució sobre el procés de 
reestructuració i privatització de Catalunya 
Banc
Tram. 250-00720/10

Esmenes presentades
Reg. 40463 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEF, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40463)

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

Modificació del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pren-
dre una actitud activa davant l’expedient de regulació 
d’ocupació plantejat a Catalunya Caixa i a oferir la 
seva mediació per tal que sigui possible un acord i es 
mantinguin el màxim nombre de llocs de treball i el pa-
trimoni de l’entitat.»

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

Modificació de tot el punt 3

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a es-
tudiar conjuntament amb els treballadors de l’entitat 
i els grups parlamentaris fórmules alternatives a la 
reestructuració i la posterior subhasta de Catalunya 
Caixa impulsada pel Fons de Reestructuració Ordena-
da Bancària (FROB) i a negociar amb el Govern de 
l’Estat l’aplicació d’aquestes, amb l’objectiu de man-
tenir l’arrelament i la presència de Catalunya Banc en 
l’economia productiva i les necessitats financeres de la 
societat catalana, garantir el màxim nombre de llocs 
de treball de l’entitat i estudiar el manteniment de la 
propietat pública de l’entitat.»

Proposta de resolució sobre la restitució de 
la plantilla del CAP Canaletes, de Cerdanyo·
la del Vallès
Tram. 250-00723/10

Esmenes presentades
Reg. 40520 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40520)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir les ràtios de nens per pediatre de 
l’EAP Canaletes dins les recomanacions del Departa-
ment de Salut.»

Proposta de resolució de suport a l’oposició 
de Síria
Tram. 250-00729/10

Esmenes presentades
Reg. 42563; 42853 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAEUEC, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 42563)

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

Del punt 3 

«Expressar la solidaritat dels catalans i catalanes amb 
el poble de Síria que des de dins i fora de Síria [...]».

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

Del punt 5 

«[...] amb el poble kurd i constatar que el nou règim de-
mocràtic i de llibertats que ha de instaurar-se a l’estat 
sirià, ha d’impulsar necessàriament mesures per avan-
çar en l’autogovern de la minoria Kurda de Síria»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP Socialista (3)

Al punt 6 

«[...], la deposició del règim d’Al-Assad [...]»
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4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista (4)

Al punt 8 

«[...] refugiats dels països veïns i també als camps de 
desplaçats dins de territori sirià i amb previsió [...]».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42853)

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

Del punt 1

«1. Condemnar la violència brutal i indiscriminada, 
les violacions dels drets humans i els crims contra la 
humanitat - entre els quals els atacs amb armes quími-
ques i altres armes prohibides pels Tractats Internaci-
onals - perpetrats per les forces lleials al règim d’Al-
Assad contra la població civil siriana. Així mateix, 
condemnar les violacions dels drets humans comeses 
per algunes faccions oposades al règim.» 

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

Del punt 3

«3. Expressar la solidaritat del poble de Catalunya 
amb el poble sirià que des de dins i fora de Síria pro-
mouen la instauració d’un règim democràtic basat en 
el respecte als drets humans, l’estat de dret, les lliber-
tats fonamentals i la pluralitat religiosa, cultural i na-
cional de la societat siriana.»

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

Del punt 8

«8. Instar el Govern de la Generalitat a coordinar les 
respostes i compartir la informació sobre la situació 
humanitària que es viu a Síria i instar i al Govern de 
l’Estat a l’enviament d’ajuda humanitària als camps de 
refugiats dels països veïns, així com a la societat civil 
que, o bé està en camps de refugiats dins la pròpia Sí-
ria o en ajut als moviments civils interns.»

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de la unitat sociosanitària de l’Hospital de 
Santa Caterina, de Salt
Tram. 250-00730/10

Esmenes presentades
Reg. 42850; 43272 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42850)

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

«El Parlament insta el Govern a iniciar la reconver-
sió de l’Hospital de Santa Caterina de Salt per tal que 
presti serveis tant de llarga estada, convalescència i 
cures pal·liatives com de sub-aguts.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 43272)

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

«El Parlament insta el Govern a determinar el nombre 
de llits que l’Hospital de Santa Caterina de Salt ha de 
tenir destinats a curta i mitja estada per aquest perfil 
de pacients sub-aguts o post-aguts que es derivin des 
de l’atenció primària o tots els hospitals i residències 
geriàtriques de la demarcació.»

Proposta de resolució sobre l’atenció de les 
necessitats educatives, laborals i socials 
dels joves amb discapacitat intel·lectual
Tram. 250-00731/10

Esmenes presentades
Reg. 42851 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42851)

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

Del punt 2

«2. Proveir dels suports necessaris, materials i perso-
nals, als alumnes amb necessitats educatives especials 
a l’escola ordinària i a l’escola d’educació especial i 
potenciar la coordinació i el treball en xarxa d’aquests 
centres.»
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 3 

«3. Garantir, amb caràcter previ a l’escolarització, 
l’avaluació de les necessitats educatives dels alumnes 
amb discapacitat i els suports que requereixen, i vet-
llar perquè tots aquests alumnes disposin d’un pla per-
sonalitzat i els recursos per poder-lo dur a la pràctica, 
tal i com especifica l’article 81.4 de la LEC.«

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

Del punt 4

«4. Garantir les possibilitats d’adaptació curricular 
per tal de possibilitar la continuació de la formació per 
als joves amb una dificultat intel·lectual lleu/moderada 
una vegada acabada l’Educació Secundària Obligatò-
ria.

Continuar mantenint els elements de flexibilitza-
ció previstos en l’estructura i organització dels cicles 
formatius per tal de seguir donant resposta a través 
d’adaptacions curriculars individualitzades a una gran 
diversitat de capacitats i interessos dels alumnes.»

Proposta de resolució sobre la defensa del 
català com a llengua vehicular de l’ensenya·
ment a les Illes Balears
Tram. 250-00735/10

Esmenes presentades
Reg. 42847; 43273 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 30.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42847)

Apartat 2

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

De l’apartat e del punt 2

«e) Sol·licitar una reunió urgent de l’Institut Ramon 
Llull, el qual té per objectiu la projecció exterior de la 
llengua catalana, i on participa el Govern balear, per 
tractar aquesta qüestió.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 43273)

Apartat 2

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

b) Transmetre al Govern Balear el seu reconeixement 
a l’aportació del model d’immersió lingüística a les es-
coles balears i el seu èxit en quant a resultats acadè-
mics.

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

d) Manifestar la necessitat que el govern balear com-
pleixi els articles vigents a l’actual Estatut d’Autono-
mia de les Illes Balears que es refereixen a la llengua 
catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament en 
aquesta comunitat i, per tant, retiri el Decret 15/2013, 
de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat 
de les llengües (TIL) als centres docents no universita-
ris de les Illes Balears i el Decret llei 5/2013, de 6 de 
setembre, pel qual s’adopten determinades mesures ur-
gents en relació amb la implantació, per al curs 2013-
2014, del sistema de tractament integrat de les llengües 
als centres docents no universitaris de les Illes Balears, 
que no estan avalats per la comunitat educativa balear.

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

e) Sol·licitar una reunió urgent de l’Institut Ramon 
Llull, el qual té per objectiu la projecció exterior de la 
llengua catalana, i on participa el Govern balear, per 
tractar aquesta qüestió.
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Proposta de resolució sobre l’execució im·
mediata de les obres de la variant de Vallira·
na de la carretera N·340
Tram. 250-00736/10

Esmenes presentades
Reg. 42848 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42848)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat el reinici im-
mediat de les obres de la variant de Vallirana, de ma-
nera que entrin en servei l’any 2015.»

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
homenatge a José Pérez Ocaña
Tram. 250-00737/10

Esmenes presentades
Reg. 42852; 43274 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 30.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42852)

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

Del punt 1

«1. Que la Generalitat de Catalunya estudiï, en la me-
sura de les disponibilitats pressupostàries actuals, 
la possibilitat de commemorar en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona el 30è aniversari del tras-
pàs de José Pérez Ocaña, en homenatge i memòria a la 
seva trajectòria artística i social.»

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

Del punt 2

«2. Que en les tasques de preparació, disseny i imple-
mentació de la mateixa coparticipin també els impul-
sors de la iniciativa, el moviment veïnal barceloní i el 
teixit social.»

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

Del punt 3

«3. Que la Generalitat expressi el seu suport a la crea-
ció del Museu Ocaña a Cantillana (Sevilla), municipi 
natal de José Pérez Ocaña.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 43274)

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

1. Que la Generalitat de Catalunya, en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Barcelona, durant l’any 2013-
2014, homenatgi la memòria i la trajectòria artística i 
social de José Pérez Ocaña.

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

2. Que en les tasques de preparació, disseny i imple-
mentació de la mateixa coparticipin també els impul-
sors de la iniciativa, el moviment veïnal barceloní i el 
teixit social, coparticipin en el disseny i organització 
dels actes d’homenatge que es portin a terme.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

3. Que la Generalitat, si la Junta d’Andalusia decideix 
portar-ho a terme, expressi el seu suport a la creació 
del Museu Ocaña a Cantillana (Sevilla), municipi na-
tal de José Pérez Ocaña.»

Proposta de resolució sobre la regulació de 
l’accés i el consum terapèutic del cànnabis
Tram. 250-00739/10

Esmenes presentades
Reg. 40930; 42849; 43275 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 40930)

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

Del punt 1. Nova redacció: 

«1. Crear un registre específic d’associacions cannàbi-
ques i la seva regulació que ha de permetre inspecció 
sanitària i fiscal».
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista (2)

Del punt 2. Nova redacció: 

«2. Regular el funcionament de les associacions can-
nàbiques i els clubs socials de cànnabis i el cultiu per 
autoconsum col·lectiu pels associats a les entitats de-
gudament registrades».

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista (3)

Del punt 3. Nova redacció: 

«3. Obrir un debat amb el Ministeri de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad dins del Consell Interterritori-
al davant de la necessitat de regulació complementària 
estatal».

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista (4)

D’un punt 4: 

«4. Instar a la presentació de la Comissió de Salut de 
l’avaluació, dins del Pla de Salut Mental i d’Addicci-
ons, de les polítiques de prevenció, diagnòstic precoç, 
tractament i rehabilitació de les addiccions a Catalu-
nya, amb especificitat de les relacionades amb el càn-
nabis».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42849)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a consen-
suar amb tots els grups parlamentaris una estratègia 
per a regular el funcionament de les associacions can-
nàbiques i els clubs socials de cànnabis i el cultiu per 
autoconsum col·lectiu pels associats.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 43275)

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

«2. Iniciar els treballs de la regulació a Catalunya 
de l’accés al Cànnabis en el marc de la Llei de Salut 
Pública i de les competències establertes en l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.»

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

«3. La regulació a Catalunya haurà de comportar la 
creació d’un registre de les diferents entitats i fer-ne 
una avaluació regular com a control del fet que facin 
programes d’informació, prevenció, promoció de la sa-
lut i de reducció de riscos, que es prohibeixi la venta 
als menors d’edat i que treballin en coordinació amb 
els serveis sanitaris i diverses entitats per detectar les 
persones amb trastorns per dependència o amb pato-
logia dual.»

Proposta de resolució sobre l’Hospital del 
Vendrell
Tram. 250-00740/10

Esmenes presentades
Reg. 39895; 43276 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 39895)

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

Del punt 1. Nova redacció: 

«Que el CatSalut presenti, als Grups parlamentaris 
de la Comissió de Salut del Parlament, un informe de 
l’evolució dels contractes del CatSalut i l’Hospital del 
Vendrell, de les avaluacions de les auditories que dis-
posa el CatSalut, la central de balanços i els indica-
dors de la central de resultats disponibles a la Regió 
del Camp de Tarragona».

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

Del punt 2.a. Nova redacció: 

«Reforçar, abans dels 2013, la presència i participació 
dels ens locals i consell comarcal del Baix Penedès en 
els òrgans de govern de la Fundació Hospital de Sant 
Pau i Santa Tecla-Hospital del Vendrell i estudiar la 
possibilitat de l’entrada de la Universitat Rovira i Vir-
gili i representants dels professionals per aportar el ser 
coneixement i dels usuaris».
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista (3)

Del punt 2.b 

«2.b. El CatSalut presentarà amb l’entitat un pla de vi-
abilitat econòmica i d’equilibri patrimonial [...]».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 43276)

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

«1. El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura 
de Comptes a elaborar un informe sobre la gestió de 
l’Hospital del Vendrell i fer-lo extensiu a tota la Fun-
dació Sant Pau i Santa Tecla.»

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

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ela-
borar un pla de viabilitat econòmica i d’equilibri patri-
monial de l’Hospital del Vendrell, que contempli també 
un estudi sobre els òrgans de govern i de gestió idonis 
per tal d’assegurar l’estabilitat institucional i la trans-
parència en la gestió.»

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construir un magatzem de gas al subsòl salí 
a Balsareny
Tram. 250-00766/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposta de resolució sobre la desestimació 
de la tramitació del Pla especial urbanístic 
de determinació d’activitat de dipòsit con·
trolat de residus de classe II al Pinell de Brai
Tram. 250-00767/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Pirineu, de Campdevànol
Tram. 250-00768/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
la intenció d’externalitzar la gestió de l’àrea 
comercial de Televisió de Catalunya
Tram. 250-00769/10

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 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’atenció a les persones dependents
Tram. 250-00770/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposta de resolució sobre la declaració de 
la Roca del Vallès com a municipi turístic
Tram. 250-00771/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
peatge de Les Fonts, de la carretera C·16, en 
el Pla d’homogeneïtzació de peatges
Tram. 250-00772/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposta de resolució sobre l’arranjament 
de la carretera del Poble Nou del Delta a 
Sant Carles de la Ràpita i l’execució de les 
actuacions pendents de l’anell viari del delta 
de l’Ebre
Tram. 250-00773/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposta de resolució sobre la petició de 
derogació del Decret 15/2013, pel qual es 
regula el tractament integrat de les llengües 
als centres docents no universitaris de les 
Illes Balears
Tram. 250-00774/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.
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Proposta de resolució sobre la defensa del 
model inclusiu de l’escola catalana i el desa·
catament de la Llei orgànica de millora de la 
qualitat educativa
Tram. 250-00776/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un 
expedient al director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments
Tram. 250-00777/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposta de resolució sobre el passeig ma·
rítim de Mataró
Tram. 250-00778/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposta de resolució sobre el subministra·
ment d’aigua en fonts públiques i sobre l’au·
torització per a tallar·ne el subministrament 
en domicilis particulars
Tram. 250-00779/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposta de resolució sobre la guerra de Síria
Tram. 250-00780/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposta de resolució sobre la prohibició de 
circulació de camions per la carretera N·340 
i l’aplicació de descomptes a l’autopista AP·
7 entre l’Hospitalet de l’Infant i Ulldecona
Tram. 250-00781/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.
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Proposta de resolució sobre la representa·
ció institucional de Catalunya al Consell de 
Seguretat Nuclear
Tram. 250-00782/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’atenció continuada al CAP Cas·
tellbisbal
Tram. 250-00783/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposta de resolució sobre l’increment del 
pressupost per a salut el 2014
Tram. 250-00784/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposta de resolució sobre la modifica·
ció de les lleis d’estrangeria que penalitzen 
l’ajuda als immigrants i el compliment dels 
compromisos sobre el dret d’asil
Tram. 250-00785/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposta de resolució sobre la regulació de 
la promoció, la comercialització i el consum 
de begudes energètiques
Tram. 250-00786/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposta de resolució sobre la finalització 
de les obres del nou edifici del barri de Me·
rinals de Sabadell que ha d’allotjar els veïns 
dels pisos afectats per aluminosi
Tram. 250-00787/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2013 al 13.11.2013).
Finiment del termini: 14.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.
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Proposta de resolució sobre les obres de 
condicionament de la carretera C·51
Tram. 250-00788/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41631 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Núria Segú Ferré, 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

La carretera C-51 uneix dues capitals de comarca, Valls 
(Alt Camp) i el Vendrell (Baix Penedès), dues comar-
ques del Camp de Tarragona que tot i ser limítrofs han 
tingut tradicionalment mancances de comunicació, tant 
pel que fa a les infraestructures del transport, com als 
serveis de transport. Un exemple és que fins fa pocs 
anys no existia cap línia regular de transport de viat-
gers que unís les dues comarques amb regularitat.

A més, la C-51 forma part d’un eix viari interior: 
Reus-Alcover-Valls-Vendrell, que contribueix a verte-
brar per l’interior aquest territori, conformant un ter-
cer cinturó horitzontal que uneix el Camp d’oest a est 
millorant les comunicacions i afavorint el desenvolu-
pament econòmic de la regió.

En el seu dia, van ser expropiats terrenys d’aproxima-
dament 700 finques dels termes municipals de Valls, 
Puigpelat, Alió, Vila-Rodona, Rodonyà, Albinyana i 
La Bisbal del Penedès.

El Parlament de Catalunya ha manifestat la necessitat 
del condicionament de la carretera C-51, i la urgència 
de l’acabament de les obres del projecte: Condiciona-
ment de la carretera C-51 entre el pk 10,100 al 24,300 i 
el pk 26,800 al 33,800, tram: Albinyana-Valls que s’es-
tà executant en l’actualitat i que ha patit diversos re-
tards els darrers dos anys.

En la fase d’estudis previs a l’execució del projecte es-
mentat al paràgraf anterior, en el tram de la C-51 entre 
el pk 24,300 i el pk 26,800, la troballa de restes ar-
queològiques va motivar que aquest tram quedes ex-
clòs del projecte inicial i pendent dels estudis arqueo-
lògics perceptius. A data d’avui aquests estudis estan 
realitzats i cal reprendre la tramitació administrativa 
del projecte d’aquest tram per tal d’acabar el condicio-
nament de la totalitat de la carretera C-51.

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

Proposta de resolució

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

1. Reprendre de manera immediata els treballs i/o trà-
mits administratius per acabar el condicionament de la 
carretera C-51 entre el pk 24,300 i el pk 26,800.

2. Iniciar les obres de condicionament de la carretera 
C-51 entre el pk 24,300 i el pk 26,800 al llarg de l’any 
2014.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu; Núria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un programa d’impuls del voluntariat entre 
la gent gran
Tram. 250-00789/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 41722 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Fernando 
Sánchez Costa, diputat, Rafael López i Rueda, diputat, 
Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, 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 Ben-
estar, Família i Immigració.

Exposició de motius

La gent gran representa avui dia un 17% de la pobla-
ció catalana. Aquest percentatge creixerà els propers 
anys, donada l’actual estructura de la piràmide pobla-
cional. A l’hora d’encetar polítiques socials adreçades 
als ciutadans majors de 65 anys, cal tenir present que 
una part important d’aquesta població té una notable 
energia. L’increment de l’esperança de vida facilita 
que moltes persones arribin als 65, 70, 75 o més anys 
amb bones capacitats físiques i intel·lectuals.

L’edat de jubilació marca una cesura en el periple vital 
i senyala l’inici d’una etapa de merescut descans. Tan-
mateix, no ha de comportar necessàriament la retira-
da de la vida cívica. Molta gent gran pot i vol seguir 
desenvolupant les seves capacitats i el seu compromís 
cívic en bé de la comunitat. Les persones jubilades no 
són només objecte de protecció. Són portadors d’un 
capital i d’un valor humà que pot tenir un paper im-
portant per configurar una societat millor.
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Hi ha un número important de persones grans que no 
es resignen a veure passar els anys des de la inactivitat. 
Volen encarrilar les seves energies fent tota mena de 
tasques útils per als altres. De fet, la consciència de la 
utilitat, fa rejovenir i dóna sentit a qualsevol persona. 
A més, la societat necessita també ser acompanyada i 
ajudada per unes persones especialment sàvies i expe-
rimentades.

És per tot això que es convenient que la Generalitat 
orquestri un pla per orientar la voluntat solidària i el 
compromís cívic de molts jubilats. Amb el temps, pos-
siblement serà necessari pensar algunes fórmules de 
gratificació per a persones grans socialment actives. 
En l’actual circumstància econòmica, però, l’adminis-
tració pública catalana té la responsabilitat de crear un 
marc adequat perquè les persones grans puguin tro-
bar fàcilment espais per projectar les seves capacitats 
i talents.

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. Dissenyar, en un marc de diàleg amb les entitats so-
cials, un programa d’impuls del voluntariat de la gent 
gran. Aquest programa haurà d’estar enllestit abans de 
l’estiu del 2014.

2. Definir els camps d’actuació en el que la gent gran 
pot desenvolupar tasques en servei del conjunt de la 
societat, i fomentar-ne aquests camps entre el col·lectiu 
de gent gran.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Fernando Sán-
chez Costa; Rafael López i Rueda; Marisa Xandri Pu-
jol, diputats, del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una 
campanya de recollida i distribució de roba 
per a infants sense recursos
Tram. 250-00790/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 41723 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Fernando 
Sánchez Costa, diputat, Rafael López i Rueda, diputat, 
Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, 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 Ben-
estar, Família i Immigració.

Exposició de motius

La crisi econòmica ha colpejat durament les famílies 
catalanes i, d’una forma especial, els infants del nostre 
país. Un de cada quatre infants catalans es troba sota 
el llindar de la pobresa, d’acord als estudis de diver-
sos organismes. Aquesta situació té greus conseqüèn-
cies: perill de malnutrició, mancances en el vestuari i 
el material escolar, mancances d’higiene, disfuncions 
mentals, problemes de creixement, augment del fracàs 
escolar, impossibilitat d’accedir a activitats extraesco-
lars, etc.

El darrer informe de la fundació FEDAIA explica que 
molts infants catalans tenen «mancances de vestua-
ri». Tal com s’explica en l’esmentat document, hi ha un 
nombre alt de nens i nenes que no tenen roba adequa-
da per fer front a l’hivern, o disposen d’unes peces que 
els van grans o petites. La manca de vestuari adequat 
comporta perjudicis físics per als infants, però també 
psicològics i de socialització.

Des de fa anys, administracions i associacions s’han 
coordinat per buscar i canalitzar aliments a fi d’evi-
tar la fam i la malnutrició de les persones sense re-
cursos.

Conscients que la solidaritat no és només un valor del 
passat i un ajut per als més fràgils, sinó un valor de 
creixement per al conjunt social la Generalitat hauria 
de promoure una campanya ambiciosa i ben planifica-
da a tot el territori a fi de recollir una gran quantitat 
de roba que pugui servir per a famílies sense recursos. 
Aquesta campanya ha de començar per la solidaritat 
intra-escolar. De la mateixa manera que a les escoles 
s’arbitren mecanismes per a la transmissió gratuïta de 
llibres, s’han d’articular mecanismes per facilitar roba 
en bon estat a aquelles famílies que ho necessiten. La 
campanya, però, hauria de transcendir de l’àmbit es-
colar, per esdevenir una campanya general. Però per a 
això es requereix una coordinació pública.

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. Impulsar una campanya de llarga duració per a la 
recollida i transmissió de roba en bon estat, a fi que 
se’n puguin beneficiar infants sense recursos.

2. Articular mecanismes permanents dins de les esco-
les i fora d’elles per a la transferència de roba perquè 
tots els infants de Catalunya puguin anar vestits amb 
dignitat.
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3. Crear i coordinar punts de transferència de roba als 
serveis socials i a les escoles, garantint sempre la qua-
litat, la confidencialitat i evitant tota mena d’estigma-
tització.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Fernando Sán-
chez Costa; Rafael López i Rueda; Marisa Xandri Pu-
jol; diputats, del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la connexió de 
la carretera B·124 amb la C·58 per a millorar 
l’accés a Castellar del Vallès
Tram. 250-00791/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 41724 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada, M. Dolors Montserrat i Culleré, 
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 municipi de Castellar del Vallès és una localitat si-
tuada al cor de la comarca del Vallès Occidental però 
té una dolenta connexió amb els municipis del seu en-
torn.

A les infraestructures deficitàries de l’entorn del muni-
cipi i del seu accés cal sumar la quantitat de projectes 
i estudis per millorar la mobilitat d’accés al municipi 
que no han arribat a materialitzar.

Amb 23.000 habitants, Castellar del Vallès es troba 
a tan sols 33 quilòmetres de Barcelona, però en una 
zona mal comunicada, amb un únic accés: la carrete-
ra B-124. Aquest fet obliga els seus habitants a creuar 
gran part de la trama urbana de Sabadell per arribar a 
casa diàriament. Tot això implica una sobresaturació 
del trànsit, que afecta els veïns i visitants de Castellar 
però també als de Sabadell, on la densitat de vehicles 
ja és molt elevada.

La ciutadania es veu obligada a fer un recorregut per 
vies urbanes amb senyalització semafòrica i altres li-
mitacions que fan difícil accedir a serveis tan bàsics 
com l’aeroport, el port o la UAB.

La major part de la carretera que uneix Castellar amb 
Sabadell, la B-124, té tan sols un carril en cada sentit. 
Això suposa que en hora punta el trajecte entre les dues 
ciutats, que sol ser d’uns deu minuts amb un volum nor-
mal de trànsit, pugui superar els vint en hores puntes.

Una de les conseqüències d’aquesta mala comunicació 
ha estat l’agreujament de la situació de crisi en la loca-
litat. Als anys 90 diverses empreses es van establir a 
la nostra ciutat perquè confiaven que el Quart Cinturó 
seria una realitat en pocs anys, havia un projecte pre-
vist per construir 54.000 metres quadrats de naus lo-
gístiques de primer nivell que no ha prosperat i moltes 
empreses no s’implanten en aquesta zona perquè no és 
prou competitiva.

Millorar les infraestructures d’accés a la localitat s’ha 
convertit en una necessitat imperiosa per als habitants 
i el teixit industrial de 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 a connectar 
la carretera B-124 amb la C-58 per a millorar l’accés 
al municipi de Castellar del Vallès (Vallès Occidental) 
i facilitar-ne així la comunicació amb el seu entorn.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Eva García Ro-
dríguez; M. Dolors Montserrat i Culleré, diputades, 
del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei nocturn d’urgències mèdiques a 
Montcada i Reixac
Tram. 250-00792/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 41725 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada, Jordi Roca Mas, diputat del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 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 de Salut.

Exposició de motius

En els darrers dos anys les retallades del govern de la 
Generalitat en l’àmbit de la salut ha comportat una im-
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portant reorganització dels serveis sanitaris catalans, i 
sobretot dels serveis en els municipis.

Aquesta reorganització ha significat en els millors dels 
casos limitar els horaris dels serveis mèdics, i en els 
pitjors el seu tancament.

Un dels municipis en els que s’han vist retallats els ser-
veis mèdics ha estat Montcada i Reixac (Vallès Occi-
dental). Els veïns d’aquesta població s’han quedat sense 
el servei d’atenció continuada i d’urgències, el que obli-
ga als veïns que necessiten rebre atenció mèdica fora de 
l’horari a desplaçar-se fins al municipi veí de Ripollet.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a re-
obrir el servei nocturn d’urgències mèdiques al mu-
nicipi de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) per 
tal de garantir l’atenció urgent i continuada als veïns 
d’aquesta població.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Eva García Ro-
dríguez; Jordi Roca Mas, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00793/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41752 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat 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

L’escola quatre vents de Canovelles, està exercint 
la seva activitat en mòduls prefabricats des del curs 
2006-2007, i en uns terrenys ocupats provisionalment 
i cedits mitjançant un conveni ja finit per uns propie-
taris particulars.

Atès que l’ajuntament de Canovelles ja ha cedit uns 
terrenys definitius a la Generalitat per tal de poder 
construir-se definitivament l’edifici escolar, atès tam-
bé que la consellera d’Ensenyament en resposta par-

lamentaria de data 27 de novembre de 2011 manifes-
ta que el Departament d’Ensenyament té planificada i 
programada la construcció de l’escola Quatre Vents, 
creiem que no pot demorar-se més la realització del 
projecte, entenem que la construcció definitiva de 
l’edifici escolar és important per a l’escola i per al mu-
nicipi, porten ja massa temps en una situació de inte-
rinitat que no afavoreix la confiança de les famílies de 
Canovelles en un projecte educatiu inclusiu.

El passat 3 de maig de 2012, el Parlament de Catalu-
nya va aprovar una resolució en la que s’instava al Go-
vern de Catalunya a incloure el CEIP Quatre Vents de 
Canovelles a la Llei de pressupostos de la Generalitat 
de l’any 2013. Aquesta resolució no s’ha complert de-
gut a l’absència dels pressupostos per l’any 2013.

El passat 18 abril de 2013 es va aprovar una Proposta 
de Resolució presentada pel Grup Parlamentari Soci-
alista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya que instava al 
Govern a agilitar al màxim els tràmits per a iniciar els 
treballs de redacció del projecte constructiu de l’escola 
Els Quatre Vents de Canovelles.

El passat 7 octubre la Consellera va donar compliment 
de la resolució amb el text següent: «El Departament 
d’Ensenyament ha encarregat a Infraestructures.cat la 
redacció de la licitació per a la redacció del projecte 
de la nova escola. L’anunci de licitació establirà el ca-
lendari de la redacció. Per tant, les obres no es podran 
iniciar fins que el projecte estigui redactat».

Entenem que la inconcreció i l’absència d’un calendari 
concret no responen a les necessitats que tant l’esco-
la, com la comunitat educativa i l’Ajuntament esperen.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, insta el Govern a: 

1. Definir un calendari concret dels tràmits per inici-
ar els treballs de redacció del projecte constructiu del 
centre d’educació infantil i primària els Quatre Vents 
de Canovelles,

2. Incloure en el Projecte de Llei dels Pressupostos de 
la Generalitat de l’exercici 2014 la licitació i construc-
ció del centre d’educació infantil i primària els Quatre 
Vents de Canovelles.

3. Mentrestant no estigui acabat el nou edifici, realit-
zar les obres d’acondicionament i manteniment pen-
dents.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo; Jordi Terrades i Santacreu, dipu-
tats, del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la plantilla del 
personal de neteja i cuina a les llars d’infants
Tram. 250-00794/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 42329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Laura Massana Mas, 
diputada, Joan Mena Arca, portaveu adjunt 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’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

En les darreres setmanes el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya ha comunicat que 
per al proper curs escolar no renovarà els contractes 
amb les empreses de serveis de neteja i cuina de les 
llars d’infants de titularitat de la Generalitat. El De-
partament pretén cobrir aquestes tasques amb el per-
sonal propi de la Generalitat que actualment desenvo-
lupa aquestes funcions, tot fent una redistribució del 
seu lloc de treball.

Una desena de llars d’infants d’arreu de Catalunya es 
veuen afectades per aquesta mesura, i, de no rectificar, 
el Departament provocarà que més d’una setantena de 
persones perdin els seus llocs de treball.

La decisió presa per part del Departament va més 
enllà d’un canvi en el model de gestió del servei de 
cuina i neteja de les llars d’infants, i representa sense 
cap mena de dubte una retallada encoberta en aquesta 
etapa educativa. L’objectiu per part del Departament 
és augmentar el càlcul de metres quadrats del centre 
per treballadora de la neteja i hora. Dels actuals 25m2 
es passaria a 75m2 per treballadora i hora. Aquest fet 
provocarà una reducció dels llocs de treball abocant 
més persones a l’atur aprofundint així en la situació de 
crisi que viu avui el país així com una menor atenció 
cap als infants i una pèrdua de qualitat del servei.

Davant aquesta situació, en les darreres setmanes el 
conjunt de treballadores afectades per la mesura han 
dut a terme diverses accions de protesta, davant els 
seus respectius centres educatius així com davant la 
Generalitat i el Parlament de Catalunya. El passat di-
mecres 17 de juliol, una representació d’aquestes tre-
balladores es van reunir amb diversos diputats i dipu-
tades de tots els grups per fer-los coneixedors de la 
situació i el seu malestar al respecte.

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) Rebutjar qualsevol augment del càlcul de metres 
quadrats per treballadora i hora així com nombre 
d’àpats per cuinera, tal com pretén el Departament, 
preservant així els actuals indicadors de qualitat i 
atenció als infants actuals.

2) Subrogar les treballadores de neteja i cuina de les 
Llars d’Infants de titularitat de la Generalitat i que ac-
tualment estan contractades per diverses empreses ex-
ternes de serveis

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres, president; Laura Massana Mas, 
diputada; Joan Mena Arca, portaveu adjunt, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de llits del servei d’urgències de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 250-00795/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 42332 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 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 de Salut.

Exposició de motius

Des de l’inici de les retallades als diferents Hospitals 
públics de Catalunya, el funcionament de les urgènci-
es ha anat empitjorant a mesura que passen els mesos. 
Concretament el tancament de seixanta-quatre llits a 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 
ha provocat un empitjorament de les condicions de 
treball dels personal sanitari i l’atenció als pacients, 
sobretot a Urgències, ja que s’endarrereix el pas dels 
pacients a planta i es donen situacions com situar dos 
pacients en boxes preparats només per un pacient.

Actualment a banda dels cent quaranta llits que ja es 
tanquen durant els mesos d’estiu, en aquests moments 
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(octubre 2013) continuen tancats trenta llits a Otorino-
laringologia i deu a la Unitat de Cures Especials. Tam-
bé hi ha vint-i-quatre llits tancats a Oncologia-Hema-
tologia, aquests darrers però es troben en un espai en 
obres i no es poden utilitzar de moment, no obstant 
se’n desconeix el futur de la seva gestió, fet que preo-
cupa el mateix personal i usuaris de l’Hospital.

Així mateix l’opacitat amb la que s’estan gestionant 
els canvis, les retallades, les fusions i demés gestions 
internes i externes en aquest Hospital, conjuntament 
amb l’Hospital Santa Maria de Lleida, estan causant 
l’angoixa dels propis treballadors/es i usuaris/es, que 
en aquests moments no obtenen cap resposta a les se-
ves demandes per part de la Direcció sobre el seu pro-
pi futur laboral ni el del mateix Hospital. Segons els 
mateixos treballadors, sembla fins i tot que ni la prò-
pia Direcció d’aquests dos hospitals de Lleida, està al 
corrent dels canvis ni de les seves conseqüències. Per 
aquest motiu els treballadors han sol·licitat reiterada-
ment des de fa mesos una reunió amb el Comitè de 
Direcció de l’Institut Català de la Salut, el qual no ha 
donat encara cap resposta als treballadors/es.

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

Proposta de resolució

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

1. Reobrir quaranta dels llits que romanen tancats en 
aquest moment (trenta llits a Otorrinolarigologia i deu 
a la UCE) per garantir el bon funcionament del servei 
d’Urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vila-
nova, així com la qualitat d’atenció als pacients que 
necessiten hospitalització.

2. Convocar una reunió en el termini d’un mes entre la 
Junta de Personal de l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova i l’Hospital Santa Maria amb la Direcció Ge-
neral de l’Institut Català de la Salut per donar compli-
ment així les reiterades peticions formals de la Junta 
de Personal del mateix hospital.

3. Donar explicacions detallades i públiques sobre la 
futura gestió de la planta d’Oncologia i Hematologia 
que s’està construint amb capital públic i que podria 
passar a ser gestionada a través de l’ICO.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre les obres de re·
modelació i ampliació de l’Escola Els Raiers, 
de la Pobla de Segur
Tram. 250-00796/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 42333 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 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

Les obres de remodelació i d’ampliació de l’escola Els 
Raiers de la Pobla de Segur al Pallars Jussà (una de les 
més antigues de Catalunya, 1935), van iniciar-se el 18 
d’octubre de l’any 2010. La convocatòria de redacció 
del projecte fou publicada al DOGC nº4714 amb data 
del 07/09/2006. Aquestes obres estan patint un retard 
comprovable tenint en compte que segons la seva pre-
visió oficial d’execució, haguessin hagut de ser finalit-
zades el 31 d’agost d’aquest mateix any 2013.

El passat 21 de juny va tenir lloc una reunió del Di-
rector dels Serveis Territorials, acompanyat per l’ins-
pector del centre, el cap d’àrea per a la coordinació i 
la planificació escolar i el cap de la secció d’obres amb 
l’alcalde i alguns regidors, representants de l’AMPA 
i la direcció de l’escola. El Director dels Serveis Ter-
ritorials de Lleida, es va comprometre a reiniciar les 
obres el dia 1 de juliol i que l’actuació que es faria du-
rant l’estiu, seria, dins de la remodelació de l’escola, la 
teulada de l’edifici antic, que estaria acabada per inici-
ar el curs. A data d’avui, encara no s’ha acabat.

El Claustre de l’escola i l’AMPA no han deixat de de-
nunciar la necessitat de tenir les obres acabades per tal 
de poder desenvolupar la tasca educativa en les condi-
cions adequades.

No demanen més que el compliment d’unes prome-
ses anunciades del propi Govern de la Generalitat. 
D’aquest manera s’han intensificat les actuacions per 
tal de conscienciar a la resta de la població i al Govern 
de la importància d’aquestes obres. Aquests retards es-
tan interferint greument en les activitats quotidianes i 
de seguretat de la pròpia escola i dels seus usuaris/es 
que són els que en pateixen les conseqüències.

Cal donar resposta urgent a unes instal·lacions defici-
ents de cuina i menjador; a les sortides d’emergència 
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insuficients; a una caldera als soterranis de l’edifici si-
tuada just a sota de la sortida principal; alumnes ubi-
cats en tres edificis diferents i distanciats; a la manca 
d’espai per l’equip directiu, per l’AMPA i per tutories. 
No hi ha pista poliesportiva ni gimnàs. Els alumnes a 
l’hora d’educació física han d’estar a l’aula els dies de 
pluja o de mal temps. En aquest moment l’escola tam-
poc compta amb una aula d’informàtica adequada, i 
no disposa ni d’una aula de música, ni d’audiovisuals, 
ni d’una biblioteca.

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

Proposta de resolució

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

Elaborar en el termini d’un mes un calendari que com-
prometi la constructora adjudicatària i el Govern de la 
Generalitat a completar les obres d’ampliació i remo-
delació durant el curs 2013-14, per tal de que puguin 
utilitzar-se els nous espais durant el curs 2014-15 i per 
tant, a l’elaboració d’un document on consti la planifi-
cació de finalització de l’obra.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la retirada de 
les forces d’ocupació de l’Iraq i el respecte 
dels drets humans de la seva població
Tram. 250-00797/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 42429 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Ara fa deu anys les places i el carrers de Catalunya 
van ser protagonistes de grans mobilitzacions contra 
la guerra i l’ocupació de l’Iraq. Arreu es van dur a ter-
me actes per denunciar la política de l’administració 

Bush i la implicació del Govern d’Aznar. El protago-
nisme de la gent va ser molt important i va evidenci-
ar una gran consciència sobre els motius reals de la 
guerra i les conseqüències per a la població iraquiana. 
Amb el temps es va demostrar la falsedat dels argu-
ments oficials per a la invasió i s’ha demostrat que les 
demandes de la gent i les manifestacions eren del tot 
justificades.

El 20 de març de 2013 es van complir deu anys de 
l’inici de la guerra i de la ocupació il·legal de l’Iraq 
perpetrada per una coalició internacional liderada 
pels Estats Units i el Regne Unit, que ha acabat amb 
la vida de més d’un milió i mig d’iraquians, que ha 
provocat cinc milions de desplaçats i refugiats, un 
milió i mig de vídues i cinc milions d’orfes (dades 
extretes de documents de 2012 del Consell de Drets 
Humans de Nacions Unides) i que ha costat la vida 
a milers de soldats internacionals allí desplaçats. Al 
llarg d’aquesta dècada, s’han comès provats crims 
de guerra i contra la humanitat, i les violacions dels 
drets humans són contínues, tal i com testifiquen or-
ganitzacions de Drets Humans i les pròpies víctimes. 
Hi ha estudis i informes d’organitzacions internaci-
onals que relaten atacs deliberats contra la població 
civil i ús d’armament prohibit per les convencions 
internacionals, com armes químiques, fòsfor blanc, 
agent taronja i urani empobrit. La filtració d’imatges 
i documents classificats o secrets ha permès també 
comprovar els horrors que la població civil viu d’en-
çà la guerra.

La destrucció del país ha estat total, els serveis públics 
estan inutilitzats i les infraestructures bàsiques des-
trossades, però a la destrucció física l’ha acompanyat 
també una destrucció de la legalitat i les institucions 
iraquianes. S’ha acabat imposant una Constitució per 
part de les forces ocupants, negant el que estableix la 
Convenció de Ginebra.

Malgrat la retirada «oficial» de les forces d’ocupació 
el desembre de 2011, la realitat és que la presència 
dels EUA és encara evident pel manteniment d’as-
sessors civils i militars i de mercenaris contractats 
per a funcions de seguretat i vigilància. Amb prou 
feines un any després s’ha produït el retorn en secret 
de prop de 3.000 efectius nordamericans. La políti-
ca, l’economia i els aparells de la seguretat de l’Estat 
estan marcats per la ingerència dels EUA i de l’Iran, 
tant de manera directa com a través dels partits sec-
taris en el poder

Entre les violacions més flagrants dels Drets Humans 
comeses pel Govern del primer ministre iraquià Nu-
ri al-Maliki destaquen les, com a mínim, 65 persones 
executades durant el 2012 (el doble de 2011, sis vega-
des més que el 2010). Això ha empès Navi Pillay, Alta 
Comissionada de l’ONU per als Drets Humans, a exi-
gir una moratòria de la pena de mort. Cal afegir-hi els 
processos judicials que se celebren sense les mínimes 
garanties processals, la manca de drets dels detinguts, 
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la tortura de les preses i presos polítics, les morts a 
conseqüència de la tortura, els abusos sexuals i les vio-
lacions. Tot això ha estat confirmat per organitzacions 
independents de defensa dels drets humans.

Aquests fets, a més de les polítiques sectàries, la cor-
rupció i la falta de serveis essencials, han reactivat les 
protestes ciutadanes a l’Iraq que, des del 25 de desem-
bre de 2012, han inundat diàriament i de manera pa-
cífica places i espais públics en diversos punts del pa-
ís, malgrat la manipulació mediàtica del Govern, les 
amenaces, les detencions i els assassinats selectius 
dels membres del moviment ciutadà.

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

Proposta de resolució

A) El Parlament de Catalunya commemora el desè 
aniversari de les multitudinàries manifestacions que 
es van celebrar a Catalunya i particularment a Barce-
lona al febrer del 2013 i reconeix la consciència cívica 
i pacifista, la capacitat de mobilització i de transcendir 
internacionalment i la voluntat d’aturar una guerra de 
les organitzacions convocants i de les persones parti-
cipants.

B) El Parlament de Catalunya manifesta la seva soli-
daritat amb el poble iraquià i amb les seves reivindi-
cacions i demandes, i en reconeix el seu dret a deter-
minar el propi futur a través d’eleccions lliures i sense 
cap ingerència exterior.

C) El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per tal 
que: 

1) Exigeixi la retirada de totes les forces d’ocupació 
militars i paramilitars presents a l’Iraq.

2) Exigeixi el respecte dels drets humans de la pobla-
ció iraquiana, l’alliberament immediat de tots els de-
tinguts sense càrrecs, ni judici; la fi de les detencions 
arbitràries i l’abolició de la pena de mort a l’Iraq.

3) Encarregui a l’OMS l’anàlisi dels efectes, tant de 
l’urani empobrit com d’altres armes prohibides utilit-
zades contra la població iraquiana i encarregar-ne la 
descontaminació i reparació de les zones afectades als 
responsables del seu ús.

4) Defensi l’augment dels esforços de la comunitat in-
ternacional per a la reconstrucció de l’Iraq, exigint a 
tots els països ocupants la reconstrucció de les infraes-
tructures, la compensació moral i econòmica a la po-
blació civil, i la restitució, dels béns arrabassats als re-
fugiats que retornin al país.

5) Reclamar justícia pels crims contra la humanitat 
comesos a l’Iraq i demanar que els responsables de 
l’ocupació retin comptes davant la justícia internacio-

nal. Iraq no forma part de l’Estatut de la CPI i per tant 
no li és aplicable, els EUA tampoc.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Dolors Camats Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
l’acord de reciprocitat entre Canal 9 i la Cor·
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-00798/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 42430 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat, Marta Ribas Frías, 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 Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Cultura i Llengua.

Exposició de motius

Falta molt poc per a que es compleixi un any de la sen-
tència del Tribunal Suprem que donava la raó a Acció 
Cultural del País Valencià en relació a les emissions de 
TV3 en aquell territori.

La sentència del Tribunal Suprem de 5 de desembre 
de 2012 va establir que el Govern valencià no tenia 
autoritat per sancionar a ACPV pel fet de facilitar la 
recepció de TV3 al País Valencià i ordenava el retorn 
de l’import de la multa imposada a ACPV. Alhora el 
TS afirmava que «la difusión de aquellas emisiones te-
levisivas más allá de los límites territoriales de la Co-
munidad Autónoma Catalana era y es sin duda líci-
ta» i plantejava la necessitat de donar cobertura legal a 
aquesta activitat lícita.

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Va-
lenciana al gener de 2013 també es va pronunciar en 
termes similars.

El 3 de maig de 2013 els Governs valencià i català 
signaven un Acord de reciprocitat que ha de permetre 
veure TV3 al País Valencià i Canal 9 a Catalunya.

Però en la mesura que la solució es remet a la conces-
sió d’un nou múltiplex per part del Govern de l’Estat, 
l’Acord no s’ha posat en pràctica.
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Aquesta situació de paràlisi està afectant els legítims 
drets de la ciutadania i d’Acció Cultural del País Va-
lencià i exigeix un pronunciament del Parlament de 
Catalunya.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament insta el Govern a realitzar les gestions 
necessàries per garantir que s’apliqui, en el termini de 
tres mesos a partir de l’aprovació d’aquesta resolució, 
l’acord de reciprocitat entre Canal 9 i la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals signat pels governs va-
lencià i català el mes de maig de 2013 i que implica 
l’emissió efectiva del senyal dels programes de les ràdios 
i televisions públiques valencianes a Catalunya, i de les 
ràdios i televisions públiques catalanes al País Valencià.

2. El Parlament insta el Govern i a la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a: 

a) Tornar a cedir el senyals dels seus canals a Acció 
Cultural pel País Valencià (ACPV), en cas que en el 
termini de tres mesos fixat en el punt 1, el Govern va-
lencià no hagi fet efectiu l’acord de maig de 2013 i hagi 
iniciat l’emissió dels canals de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals en territori valencià.

b) Assumir el cost d’una hipotètica sanció per part 
del Govern de l’Estat per la reobertura de les emissi-
ons dels canals de la CCMA per part d’Acció Cultu-
ral del País Valencià, com a expressió del compromís 
d’aquesta cambra i del Govern amb l’espai lingüístic 
de comunicació.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Jaume Bosch i Mes-
tres; Marta Ribas Frías, diputats, del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya entre Sant Quirze del Vallès i 
Sabadell
Tram. 250-00799/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 42558 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i 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 de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Després d’una aturada d’un any i mig per falta de fi-
nançament econòmic, les obres de perllongament dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a Sabadell, 
han iniciat una nova etapa el passat mes de juliol. Ha 
començat l’obra civil al barri de Gràcies, a les immedi-
acions de Sabadell-Estació. Paral·lelament als treballs 
de la tuneladora, que ja han perforat la meitat del túnel 
bessó i ha arribat a l’estació de la Creu Alta, el passat 
juliol es van iniciar les actuacions al sud de Sabadell.

El passat 24 d’octubre de 2013, el secretari d’Infraes-
tructures de Mobilitat del Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha anunciat que, com que el projecte pre-
vist de soterrament del tram de via ferroviària a Saba-
dell entre els barris de Gràcia i Can Feu depenen del 
conveni subjecte a plusvàlues firmat per l’Ajuntament 
de Sabadell, aquest projecte de soterrament no serà 
contemplat pel Govern de la Generalitat de Catalunya 
durant les obres.

En quant al soterrament d’aquest tram, la Generalitat 
de Catalunya encara no ha posat a exposició pública 
l’estudi informatiu del soterrament redactat el 2011. 
Amb aquesta falta de voluntat, s’expressa la previsible 
falta d’intenció del govern de la Generalitat d’avançar 
en la tramitació de l’obra.

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 soterrament de les vies ferroviàries entre 
Sant Quirze del Vallès i Sabadell-Estació per evitar la 
divisió geogràfica d’aquesta zona de la ciutat (entre els 
barris de Gràcia i Can Feu).

2) Posar en exposició pública l’estudi informatiu del 
soterrament del tram entre el c. Sobarber i el barri de 
Can Feu redactat el 2011.

3) Estudiar, conjuntament amb l’Ajuntament de Saba-
dell, totes les alternatives possibles i viables per tal de 
garantir el soterrament d’aquest tram.

4) Donar trasllat d’aquests acords a l’Ajuntament de 
Sabadell, les Associacions de Veïns de Gràcia i de Can 
Feu, i a la Federació d’Associacions de Veïns de Sa-
badell.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2013

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



4 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 178

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 53

Proposta de resolució sobre el compliment 
de les resolucions aprovades per la Comis·
sió d’Ensenyament i Universitats
Tram. 250-00800/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 42559 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i 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’article 39 del Reglament del Parlament de Catalunya 
estableix que la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats és una comissió legislativa i, per tant, poden tra-
mitar qualsevol iniciativa parlamentària, d’acord amb 
llur competència material. Referint-se també al fun-
cionament intern de la cambra catalana, segons l’arti-
cle 145 del Reglament del Parlament de Catalunya, les 
propostes de resolució per a impulsar l’acció política i 
de govern es poden adreçar al Govern de la Generali-
tat, aquesta generarà, segons l’article 146, un debat en 
què poden intervenir un membre de cada grup parla-
mentari.

En l’anterior període de sessions de la X legislatura del 
Parlament de Catalunya s’han aprovat, en alguns casos 
per unanimitat i en altres per majoria de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, un seguit de propostes 
de resolució presentades pels grups de l’oposició que 
no han sigut executades per part de l’òrgan executiu 
corresponent.

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) Donar compliment a totes les propostes de resoluci-
ons que han sigut aprovades a la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

2) Traslladar, en el període màxim d’un mes, un infor-
me del compliment i/o estat de l’execució de cadascu-
na de les següents Propostes de Resolució als porta-
veus de la Comissió d’Ensenyament i Universitat.

– PR 79/10 Sobre la rehabilitació de l’escola Pau Ca-
sals de Rubí.

– PR 77/10 Sobre l’escola Xarau de Cerdanyola del 
Vallès.

– PR 75/10 sobre la construcció de l’escola Vall-
llobrega.

– PR 25/10 sobre la conversió de la Secció d’Institut 
Serra de Noet, de Berga, en institut i sobre l’agilització 
dels tràmits per a iniciar la construcció del nou edifici.

– PR 134/10 sobre la construcció d’un institut escola a 
Palau-solità i Plegamans.

– PR 90/10 sobre la construcció del nou centre de l’es-
cola Angeleta Ferrer de Mataró.

– PR 157/10 sobre la construcció de l’escola Quatre 
Vents, de Canovelles.

– PR 159/10 sobre l’inici de les obres de construcció de 
l’institut del barri de Cappont, de Lleida.

– PR 218/10 sobre la reforma de l’institut Bruguers, 
de Gavà.

– PR 176/10 sobre el manteniment de l’escola Joan Sa-
lamero, de Gavà.

– PR 195/10 sobre el manteniment en funcionament de 
l’escola Poblenou, de Pineda de Mar.

– PR 78/10 sobre la construcció de l’escola Els Aigüe-
rols, de Santa Perpètua de Mogoda.

– PR 229/10, 234/10, 281/10 i 223/10 sobre l’escola 
Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt.

– PR 228/10 sobre el manteniment de l’escola El Cas-
tell, de Tona, i sobre el mapa escolar d’aquest muni-
cipi.

– PR 231/10 i 255/10 sobre l’escola Gil Cristià de la 
Selva del Camp.

– PR 235/10 sobre la ràtio d’alumnes i el nombre d’au-
les de P3 a les escoles públiques d’Esplugues de Llo-
bregat i sobre la revisió dels concerts amb les escoles 
concertades d’aquest municipi.

– PR 237/10 sobre la construcció i la posada en marxa 
de l’escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat.

– PR 251/10 sobre les obres de l’escola Gaudí de Sant 
Boi de Llobregat.

– PR 302/10 sobre la ràtio d’alumnes i el nombre de 
línies de P3 a les escoles d’Esplugues de Llobregat.

– PR 306/10 sobre les escoles Pau Casals i El Bosc, 
de Rubí.

– PR 361/10 sobre la construcció de la primera fase de 
l’escola Marta Mata, de Barberà del Vallès.

– PR 382/10 sobre la rehabilitació de l’institut Pau Vi-
la, de Sabadell.
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– PR 358/10 sobre l’institut Cal Gravat, de Manresa.

– PR 363/10 sobre el garantiment de la continuïtat de 
l’escola Valldaura, de Manresa, i l’inici dels tràmits 
per a la redacció del projecte de construcció que l’ha 
d’acollir.

– PR 374/10 sobre les obres de construcció de l’institut 
Alt Foix, de Sant Martí Sarroca.

– PR 332/10 sobre el manteniment de les línies educa-
tives d’educació secundària de l’institut Joan Oró i la 
construcció d’un centre educatiu públic d’infantil, pri-
mària i secundària a Martorell.

– PR 376/10 sobre la construcció de l’institut Callde-
tenes.

– PR 400/10 sobre la represa de les obres de construc-
ció de la llar d’infants de l’illa d’equipaments UA3 del 
barri del Guinardó, de Barcelona.

– PR 466/10 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 Mont-
llor de Terrassa, El Castell de Tona i Gil Cristià i Ar-
bós de La Selva del Camp.

– PR 419/10 sobre l’escola Els Quatre Vents, de Ca-
novelles.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2013

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

Proposta de resolució sobre la demanda de 
beques de menjador al Vallès Occidental
Tram. 250-00801/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42564 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

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

Abans de l’inici de cada curs escolar es produeix la 
convocatòria pública per a l’atorgament dels ajuts indi-
viduals de menjador per raons socioeconòmiques, de-
rivada de la valoració de les condicions socials, eco-
nòmiques, geogràfiques i familiars dels sol·licitants, 

d’acord amb les normatives aprovades i consensuades 
amb els ajuntaments, i que correspon al Consell Co-
marcal el seu atorgament, finançant un 50% del cost 
del dinar.

Els regidors i regidores d’Educació i de Serveis Soci-
als de la comarca del Vallès Occidental ja van mani-
festar a la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya la seva preocupació per la situació de la 
insuficiència de beques menjador, en un moment d’es-
pecial dificultat com l’actual, on cal que les adminis-
tracions garanteixin allò que és bàsic, en aquest cas la 
prestació del servei escolar de menjador, una alimen-
tació adequada i saludable a la població més vulnera-
ble que són els infants i joves.

Les diferents administracions comparteixen la respon-
sabilitat de vetllar pel benestar de la infància i l’ado-
lescència arreu de Catalunya i que la col·laboració de 
tots els agents implicats és fonamental per garantir el 
benestar actual de l’alumnat, amb la finalitat de preve-
nir situacions d’exclusió social en el futur i de garantir 
la cohesió al nostre territori.

La partida pressupostaria va quedar congelada en 
3.123.822,29 euros, des del curs 2012-2013, mentre 
que la crisi econòmica persisteix, i que les sol·licituds 
de beques menjador del curs 2013-2014 s’han incre-
mentat en aproximadament un 13% més que el curs 
escolar anterior, arribant a 9.573.

La nota de tall aquest any ha pujat un punt, deixant fo-
ra a moltes famílies que fins ara ho rebien. Sent la de-
manda més alta registrada en els darrers 3 anys, com 
a signe d’alarma i de la delicada situació socioeconò-
mica que estan patint aquestes famílies, i un reflex 
que els municipis del Vallès Occidental estan patint 
un greuge comparatiu amb la resta de territoris de Ca-
talunya pel que fa als barems d’atorgament de beques 
menjador.

L’Escola és també un espai importantíssim i cabdal 
per contribuir en l’equitat, i és un element integrador 
per equilibrar les desigualtats socials, lluitar contra 
l’absentisme i el fracàs escolar. I això, implica que te-
nir garantit l’espai de menjador per les famílies més 
vulnerables significa també lluitar contra l’exclusió so-
cial.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a cercar solucions per fer front a la demanda 
total de beques menjador escolar del Vallès Occiden-
tal.

2. El Parlament de Catalunya insta el Departament de 
Benestar i Família i al Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya a garantir l’increment 
de partida que resulti necessari, per al suport econò-
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mic i de recursos per a solucionar aquesta problemàti-
ca d’urgència social.

3. El Parlament insta el Departament d’Ensenyament 
el pagament immediat de tot el deute corresponent a 
les beques menjador ja atorgades pels alumnes d’ense-
nyaments universals i obligatoris.

Palau del Parlament, 23 d’octubre 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 demanda de 
beques de menjador al Baix Llobregat
Tram. 250-00802/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42565 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

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

Abans de l’inici de cada curs escolar es produeix la 
convocatòria pública per a l’atorgament dels ajuts indi-
viduals de menjador per raons socioeconòmiques, de-
rivada de la valoració de les condicions socials, eco-
nòmiques, geogràfiques i familiars dels sol·licitants, 
d’acord amb les normatives aprovades i consensuades 
amb els ajuntaments, i que correspon al Consell Co-
marcal el seu atorgament, finançant un 50% del cost 
del dinar.

Els regidors i regidores d’Educació i de Serveis So-
cials de la comarca del Baix Llobregat ja van mani-
festar en una carta a la Consellera d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya la seva preocupació per la 
situació de la insuficiència de beques menjador, en un 
moment d’especial dificultat com l’actual, on cal que 
les administracions garanteixin allò que és bàsic, en 
aquest cas la prestació del servei escolar de menjador, 
una alimentació adequada i saludable a la població 
més vulnerable que són els infants i joves.

Les diferents administracions comparteixen la respon-
sabilitat de vetllar pel benestar de la infància i l’ado-
lescència arreu de Catalunya i que la col·laboració de 
tots els agents implicats és fonamental per garantir el 

benestar actual de l’alumnat, amb la finalitat de preve-
nir situacions d’exclusió social en el futur i de garantir 
la cohesió al nostre territori.

La partida pressupostaria va quedar congelada en 
3.014.791 euros, des del curs 2010-2011, mentre que 
la crisi econòmica persisteix, i que les sol·licituds de 
beques menjador del curs 2013-2014 s’han incremen-
tat en aproximadament un 20% més que el curs esco-
lar anterior, arribant a 8.989, 1.492 més que en el curs 
2012-2013, de les quals tan sols 800 superaven la ren-
da anual per càpita igual o inferior a 5.976 euros (75% 
de l’IRSC) l’exigida a la normativa per a la conces-
sió dels ajuts de menjador escolar, quan ja l’any passat 
més de 2.000 sol·licituds es van quedar sense atendre 
per manca de partida pressupostaria.

La nota de tall aquest any ha pujat un punt, deixant 
fora a moltes famílies que fins ara ho rebien. Sent la 
demanda més alta registrada en els darrers 3 anys, 
com a signe d’alarma i de la delicada situació socio-
econòmica que estan patint aquestes famílies, i un 
reflex que els municipis del Baix Llobregat estan pa-
tint un greuge comparatiu amb la resta de territoris 
de Catalunya pel que fa als barems d’atorgament de 
beques menjador.

L’Escola és també un espai importantíssim i cabdal 
per contribuir en l’equitat, i és un element integrador 
per equilibrar les desigualtats socials, lluitar contra 
l’absentisme i el fracàs escolar. I això, implica que te-
nir garantit l’espai de menjador per les famílies més 
vulnerables significa també lluitar contra l’exclusió 
social.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat va aprovar 
per unanimitat en el passat Ple del 21 d’octubre 2013 
una moció on es reivindica que no hi pot haver cap 
nen/a amb dèficits alimentaris, entre d’altres peticions 
al Govern de la Generalitat.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a cercar solucions per fer front a la demanda 
de beques menjador escolar al Baix Llobregat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Departament de 
Benestar i Família i al Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya a garantir l’increment 
de partida que resulti necessari, per al suport econò-
mic i de recursos per a solucionar aquesta problemàti-
ca d’urgència social.

3. El Parlament insta el Govern a eliminar l’IVA que 
carrega a les activitats de monitoratge dels menjadors 
escolars, així com de les activitats extraescolars.

4. El Parlament insta el Departament d’Ensenyament 
el pagament immediat de tot el deute corresponent a 
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les beques menjador ja atorgades pels alumnes d’ense-
nyaments universals i obligatoris.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo; Eva Granados Galiano, diputades, 
del GP SOC

Proposta de resolució sobre la imatge de la 
dona en la campanya publicitària de la Gros·
sa de Cap d’Any
Tram. 250-00803/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42566 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Eva Granados Galia-
no, 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’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

El 5 i 6 d’octubre es va fer una publicació especial als 
mitjans de comunicació catalanes per fer una promo-
ció de La Grossa de cap d’any, on es mostra un model 
de dona que ens evoca al segle passat i a la beneficèn-
cia sense cap voluntat de transformar la societat i que 
practica l’almoina.

En aquesta campanya la vella figura femenina es recu-
pera i s’identifica a la dona com la portadora de rique-
sa i d’una felicitat fàcils, que no comporten cap tipus 
d’esforç, on es genera un clar miratge en un context 
de pobresa i desigualtats. Aquí la dona es destaca per 
la seva qualitat de cuinera, ubicant-la un altre cop en 
l’àmbit privat i domèstic i deixant de banda la veritable 
imatge de la dona actual, moderna, independent, tre-
balladora, amb responsabilitats polítiques o directives. 
Tota aquesta regressió de la dona va en contra de totes 
les lluites i polítiques que s’han portat a terme durant 
els últims anys. No es pot caure en imatges i missat-
ges comunicatius que vagin en contra de la igualtat de 
gènere.

El Parlament de Catalunya, en la Comissió de Políti-
ques d’Igualtat, va aprovar en la novena legislatura la 
Resolució 499/IX sobre la no-utilització en les cam-
panyes de la Generalitat d’elements estereotipats que 
re produeixin els rols atribuïts en funció del sexe, on 
instava al Govern «a tenir cura i zel de no incorporar, 

en tot el material que usa i en les accions que emprèn 
en les campanyes de la Generalitat, elements ni imat-
ges estereotipats que reprodueixin els rols atribuïts en 
funció del sexe.» En aquesta campanya publicitària no 
només s’han reproduït uns rols que no contemplen la 
igualtat de gènere i ubiquen a la dona en un àmbit tan-
cat de la casa que tant ha costat trencar. Es mostra una 
imatge de dona banal, donant importància al seu as-
pecte físic, i sense cap més responsabilitat que fer be-
neficència i cuinar, aspectes que queden molt lluny del 
reflex de la dona actual.

Un dels objectius de La Grossa es recaptar diners per 
«ajudar als nens i nenes de Catalunya». Un dels rep-
tes de la nostra política es combatre la lluita contra la 
pobresa i les situacions d’exclusió social que moltes 
persones pateixen a Catalunya, especialment a la in-
fància, però no es pot fer amb beneficència del segle 
passat, centrada en ajudar als pobres sense buscar cap 
tipus de solució per ajudar-los a sortir ni combatre la 
pobresa.

Hem de fer un esforç per continuar parlant i buscar 
sortides per aconseguir justícia social, una societat 
més equitativa i igualitària. Des dels poders públics 
s’han de donar unes garanties mínimes perquè les per-
sones tinguin una vida digne i oportunitats per comba-
tre la seva situació econòmica.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya reprova la persona po-
lítica responsable de la campanya publicitària de La 
Grossa de Cap d’Any que va en retrocés dels valors i la 
imatge de la dona.

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

1. Retirar la campanya publicitària de la Grossa de 
Cap d’Any que utilitza missatges estereotipats de la 
dona.

2. Trobar altres models de finançament per combatre 
la pobresa que no vagin en detriment de la dignitat de 
les persones i que lluitin per la justícia social i doni 
a la ciutadania unes garanties mínimes per una vida 
digne.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta; Eva Granados Galiano, 
diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre el tancament 
del magatzem de gas del projecte Castor
Tram. 250-00804/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 42576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 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 Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Atesa la repetició de moviments sísmics que s’han 
produint davant de les costes d’Alcanar relacionats, tal 
i com ha reconegut el Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme, amb la injecció de gas al magatzem Castor, 
arribant el de major magnitud a 4’2 a l’escala Richter.

Tenint en compte que els geòlegs no poden preveure, 
amb seguretat, que un cop la injecció de gas ha «des-
pertat» la falla d’Amposta i altres falles menors no es 
puguin seguir produint moviments sísmics fins i tot de 
major intensitat i en major proporció quan s’injecti o 
s’extregui gas.

Atès que la suspensió d’activitat del Ministeri d’Indus-
tria del mes de setembre és temporal i què no hi ha cap 
garantia de que quan es reiniciïn les tasques es tornin 
a produir terratrèmols i per tant es pugui garantir la 
seguretat de les persones, dels bens i dels medi am-
bient.

Atès que tot i què tant la planta de terra com la de mar 
del Complex Castor es troben fora del territori cata-
là però les conseqüències sismològiques i ambientals 
afecten la zona frontissa de la desembocadura del Sè-
nia, les costes d’Alcanar, La Ràpita i el fràgil ecosiste-
ma del Delta de l’Ebre posant en risc per tant el medi 
ambient i la ciutadania de Catalunya.

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 fer les 
gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per-
què: 

1) Paralitzi de manera indefinida l’activitat i procedei-
xi al tancament definitiu i progressiu desmantellament 

del magatzem marí, la canonada de transport i la plan-
ta terrestre.

2) Depuri les responsabilitats econòmiques, ambien-
tals que pertoquin.

3) Cerqui les fórmules pertinents per tal que el cost de 
les esmentades operacions no s’hagi de sufragar en la 
major part amb diner públic.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

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 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00007/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 41708; 42261 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 41708)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta 
la següent esmena a la totalitat a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, 
del 19 de juny, del règim electoral general (tram. 270-
00007/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Fascicle segon
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 42261)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del rè-
gim electoral general (tram. 270-00007/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Proposta per a presentar a la Mesa del Con·
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de l’article 2 de la Llei orgàni·
ca 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general
Tram. 270-00008/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41621 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt, Ferran Pedret i Santos, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 154 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la proposició de llei se-
güent: 

Exposició de motius

El passat 25 de juliol en el si del Debat general so-
bre la situació de la joventut es va aprovar la Reso-
lució 301/X. Dins del marc general i de qualitat de-
mocràtica d’aquesta resolució s’establia la necessitat 
d’avançar cap el reconeixement del dret a vot als set-
ze anys.

Atès que la Disposició addicional primera de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 

General estableix que en aplicació de les competències 
que la Constitució reserva a l’Estat s’aplicaran també a 
les eleccions autonòmiques el dret de sufragi establert 
en aquesta llei.

Atès que l’article 61 de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya acorda que correspon al Parlament de Catalunya 
elaborar proposicions de llei per a presentar-les a la 
Mesa del Congrés dels Diputats.

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

Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés de Diputats la Proposició de llei de 
modificació de l’article 2 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General

Article únic. Es modifica l’apartat primer de 
l’article 2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General, que resta 
redactat de la següent manera: 

«Article 2

1. El dret de sufragi correspon als espanyols que hagin 
complert els 16 anys que no estiguin compresos en cap 
dels supòsits previstos en l’article següent.

[...]»

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt; Ferran Pedret i Santos, di-
putat, del GP SOC
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a fomentar la creació i la consolidació 
d’empreses
Tram. 300-00097/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 43662 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 31.10.2013

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, Inés Arrimadas Gar-
cía, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 138 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente interpe-
lación al Govern para que sea sustanciada en el Pleno 
que tiene que celebrarse los próximos días 6 y 7 de 
noviembre de 2013.

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Govern de la Ge-
neralitat para fomentar la creación y consolidación de 
empresas en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 30 de octubre de 2013

Albert Rivera Díaz Inés Arrimadas García
Presidente del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Interpel·lació al Govern sobre la renda míni·
ma d’inserció
Tram. 300-00098/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 43667 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 31.10.2013

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment 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 6 i 7 de novembre 
de 2013.

– Quin és el capteniment del govern de la Generalitat 
respecte la Renda Mínima d’Inserció?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre el projecte 
Castor d’emmagatzematge de gas
Tram. 300-00099/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 43668 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 31.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de novembre de 
2013.

– Sobre la posició del Govern en relació al projecte 
Castor d’emmagatzamatge de gas.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Interpel·lació al Govern sobre els pressupos·
tos de la Generalitat per al 2013
Tram. 300-00100/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 43670 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 31.10.2013

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 6 i 7 de 
novembre de 2013.

– Sobre el Pressupost de la Generalitat per a l’any 2013.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre política cultural
Tram. 300-00101/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 43671 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 31.10.2013

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 6 i 7 de 
novembre de 2013.

– Sobre política cultural.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de salut i les relacions amb els proveïdors 
del sistema sanitari
Tram. 300-00102/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 43674 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 31.10.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 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 6 i 7 de novembre de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern envers l’estat de 
les polítiques de salut a Catalunya i les relacions amb 
els proveïdor del sistema de salut?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu 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 la po·
bresa energètica a Catalunya
Tram. 360-00007/10

Presentació
Síndic de Greuges

Es pren nota de l’Informe del Síndic de Greuges sobre 
la pobresa energètica a Catalunya (reg. 42526).
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

N. de la R.: l’Informe es reprodueix en la secció 4.80.
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4. INFORMACIÓ

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
105/X, sobre el restabliment de la plantilla 
de professors dels centres públics
Tram. 290-00085/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41598 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00085/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 105/X, 
sobre el restabliment de la plantilla de professors dels 
centres públics.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 105/X, sobre el resta-
bliment de la plantilla de professors dels centres públics 
(núm. tram. 290-00085/10), us informo del següent:

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar fi 
al missatge de falsa normalitat del Departament d’En-
senyament segons el qual les retallades no afecten la 
qualitat educativa, quan les xifres mostren que els cen-
tres no poden treballar amb garanties.

Compliment:

El nombre d’alumnes de règim general ha augmen-
tat un total de 10.180 llocs. La plantilla de professorat 
s’ha mantingut a un total de 63.962 professors, dades 
idèntiques a les de l’any passat.

Tenint en compte que a Catalunya hi ha aproxima-
dament un total de 5.000 centres, si es reparteix els 
alumnes de manera equilibrada, l’augment d’alumnes 
que suposa per centre és un total de 2. Des del Depar-
tament es considera que els centres d’educació de Ca-
talunya, estan capacitats per suportar aquest augment 
de dos alumnes per centre de mitjana.

Per altra banda el curs 12/13 el resultat d’hores profes-
sor per alumne era de 48. El curs 13/14 aquest valor 
és de 47’3, per tant estem parlant d’una reducció de 
0’7h per alumne, xifra que difícilment pot fer minvar 
la qualitat educativa, tal com mostren els resultats ob-
tinguts a les proves d’avaluació de sisè de primària.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
113/X, sobre el manteniment en funciona·
ment de l’Escola Poblenou, de Pineda de Mar
Tram. 290-00093/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41599 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00093/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 113/X, 
sobre el manteniment en funcionament de l’Escola Po-
blenou, de Pineda de Mar.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 113/X, sobre el man-
teniment en funcionament de l’Escola Poblenou, de 
Pineda de Mar (núm. tram. 290-00093/10), us informo 
del següent:

a) Una vegada conegudes les dades de preinscripció, 
mantenir l’oferta educativa de P3 a l’Escola Poblenou 
per al curs 2013-2014, sempre que hi hagi demanda, 
garantir-ne la permanència com a centre d’educació 
infantil i primària en un equipament amb les condici-
ons òptimes.

Compliment:

El Departament d’Ensenyament, a l’hora d’establir 
l’oferta inicial en un municipi ha de garantir «el dret 
a l’educació de tothom, harmonitzant-ho amb els drets 
individuals dels alumnes i de les mares, els pares o els 
tutors [...], la qualitat de l’educació i una adequada i 
equilibrada escolarització dels alumnes amb necessi-
tats específiques de suport educatiu que propiciï la co-
hesió social», tal com s’especifica en l’article 44 de la 
LEC.

La situació actual és complexa i obliga a revisar les 
ofertes educatives vigents. Després d’una dècada amb 
un fort creixement demogràfic, a causa de l’augment 
de la natalitat i a l’arribada d’immigrants, a partir 
del 2009 s’ha iniciat un cicle de decreixement. D’una 
banda, l’arribada de l’anomenada «generació buida» 
(pel seu nombre reduït) a l’edat de tenir fills i la crisi 
econòmica han provocat una caiguda de la natalitat.  
A aquest factor cal sumar-hi el fet que el saldo mi-
gratori, fins ara positiu, està invertint la seva tendèn-
cia i, mentre un nombre important dels immigrants 
de la primera dècada del segle xxi torna als seus pa-
ïsos d’origen, augmenta l’emigració d’una part de la 
població autòctona, bàsicament jove i en edat de tenir 
fills. Aquest nou escenari té com a conseqüència el fet 
que els propers anys disminuiran el nombre de nens 
i nenes que cal escolaritzar i caldrà adaptar l’oferta a 
aquesta nova realitat. En aquest sentit, la matrícula vi-



4 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 178

4.50.01. INFORMACIó 62

va als centres educatius catalans s’ha reduït considera-
blement i ha augmentat el nombre d’alumnes que mar-
xen al llarg del curs quan les famílies retornen als seus 
països d’origen.

Tenint en compte aquests factors i les dades del padró 
municipal, un cop feta la preinscripció, s’ha mantingut 
l’oferta de P3 a l’Escola Poblenou de Pineda de Mar 
per al curs 2013/2014.

b) Valorar el possible procés de fusió –en comptes de 
l’absorció– amb un altre centre d’una manera dialoga-
da i treballant amb les respectives comunitats educati-
ves i l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Compliment:

S’està analitzant l’evolució del municipi i s’està treballant 
amb la comunitat educativa per dur a terme les accions 
necessàries que facilitin una propera fusió o integració 
de l’escola Poblenou amb l’Escola Antoni Doltra.

Som conscients de les dificultats que comporta qualse-
vol canvi, però vivim en una societat dinàmica on cal 
optimitzar els recursos per poder continuar oferint a la 
població un ensenyament de qualitat.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
114/X, sobre el reconeixement de la feina de 
la comunitat educativa de l’Escola Xarau, de 
Cerdanyola del Vallès, i sobre la continuïtat 
d’aquesta escola
Tram. 290-00094/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41600 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00094/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 114/X, 
sobre el reconeixement de la feina de la comunitat 
educativa de l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès, 
i sobre la continuïtat d’aquesta escola.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 114/X, sobre el 
reconeixement de la feina de la comunitat educati-
va de l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès, i so-
bre la continuïtat d’aquesta escola (núm. tram. 290-
00094/10), us informo del següent:

a) Reconèixer la feina que la comunitat educativa de 
l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental), ha dut a terme des de l’inici del funcionament 
del centre, que acompleix una tasca inclusiva molt im-
portant per al teixit ciutadà, tasca que, per tant, no és 
només educativa.

Compliment:

El Departament d’Ensenyament agraeix l’esforç que 
tota la comunitat educativa del centre esta duent a ter-
me. Aquesta conselleria dóna un gran valor al seu tre-
ball, que no és fàcil, i estem disposats a col·laborar en 
la millora de l’ensenyament a la zona en base al diàleg 
entre l’escola, els pares i l’Administració.

b) Garantir que per al curs 2013-2014 l’Escola Xarau 
podrà oferir tots els nivells durant la preinscripció i 
que l’oferta per al 2014-2015 es valorarà en el moment 
d’obrir la preinscripció corresponent –i no abans–, 
amb la voluntat de donar continuïtat al centre.

Compliment:

Actualment, els centres del municipi de Cerdanyola 
del Vallès poden acollir 25 línies de P3 i el curs 2013-
14 es mantenen i s’ocupen, però a partir del 2014-15 la 
població infantil inicia un descens, detectat en els nai-
xements del 2011 i, segons les projeccions de l’IDES-
CAT, es manté una reducció sostinguda i constant fins 
a situar-se a final de la dècada en 20 grups. Això sig-
nifica que la ciutat veurà disminuïda la necessitat de 
línies escolars d’infantil i primària.

El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès han analitzat les perspecti-
ves demogràfiques per al període escolar que va des 
del 2013-2014 fins el 2016-2017, a més del nombre de 
grups classe que seran necessaris.

Cal tenir en compte que per al curs 2013-14 les dues 
línies del Xarau no són necessàries però, tal com es va 
acordar, es manté una línia de P3 a l’escola, atès que 
es van presentar 21 sol·licituds de preinscripció.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 
115/X, sobre la continuïtat de l’Escola Els Ai·
güerols, de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 290-00097/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41601 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00097/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 115/X, 
sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de Santa 
Perpètua de Mogoda.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 115/X, sobre la con-
tinuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua 
de Mogoda (núm. tram. 290-00097/10), us informo 
del següent:

Fer que el Departament d’Ensenyament i els seus ser-
veis territorials al Vallès Occidental facin marxa enre-
re en la intenció de tancar l’Escola Els Aigüerols, de 
Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental).

Fer que la consellera d’Ensenyament i els Serveis Ter-
ritorials tinguin, tan aviat com sigui possible, una re-
unió amb l’alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda i 
l’associació de mares i pares d’alumnes de l’escola, tal 
com es van comprometre en un acord aprovat per una-
nimitat pel Ple del Parlament de Catalunya.

Compliment:

El Departament d’Ensenyament, observant les projec-
cions de l’IDESCAT al municipi de Santa Perpètua de 
Mogoda, està estudiant la viabilitat de les necessitats 
d’aquest centre educatiu.

En aquests moments, el Departament no té previst fer 
la construcció d’aquesta nova escola degut a que s’ob-
serva una davallada demogràfica en els propers anys.

El passat 31 de juliol a les 17:00 hores, la consellera 
d’Ensenyament va mantenir una reunió amb el direc-
tor dels Serveis Territorials al Vallès Occidental, l’al-
caldessa de Santa Perpètua de Mogoda i l’associació 
de pares i mares de l’Escola Els Aigüerols, per tractar 
sobre la continuïtat d’aquest centre.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
116/X, sobre la construcció d’un institut es·
cola al barri de Gavà Mar, de Gavà
Tram. 290-00098/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41602 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00098/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 116/X, 
sobre la construcció d’un institut escola al barri de Ga-
và Mar, de Gavà.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 116/X, sobre la cons-
trucció d’un institut escola al barri de Gavà Mar, de 
Gavà (núm. tram. 290-00098/10), us informo del se-
güent:

Acceptar la parcel·la cedida per l’Ajuntament de Gavà 
(Baix Llobregat) per a la construcció d’un institut es-
cola al barri de Gavà Mar.

Fer un conveni amb l’Ajuntament de Gavà, com a pro-
va pilot, per establir un model i un pla de gestió man-
comunada del nou institut escola.

Una vegada formalitzats el conveni i el pla de gestió 
mancomunada amb l’Ajuntament de Gavà, prioritzar 
la redacció del projecte del nou institut escola.

Prioritzar la construcció del nou institut escola de Gavà 
tan aviat com les disponibilitats pressupostàries ho per-
metin, i estudiar la viabilitat i el cost de dotar-lo d’infra-
estructures provisionals perquè pugui començar a fun-
cionar sense haver d’esperar que estigui construït.

Compliment:

D’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d’educació, els instituts escola són centres que, 
entre d’altres ensenyaments de règim general, impar-
teixen educació primària i educació secundària, però 
no tenen definida la seva personalitat jurídica, mentre 
no es desplegui el decret de règim jurídic dels centres 
educatius. Tampoc està regulat l’aspecte patrimonial 
ni està resolt quina administració i en quines condici-
ons s’ha de fer càrrec de les despeses de funcionament 
i manteniment del centre. Actualment, en el cas de les 
escoles aquestes despeses les assumeixen les entitats 
municipals i, en el cas dels instituts les assumeix la 
Generalitat de Catalunya.

El Departament d’Ensenyament considera bàsic ana-
litzar el model dels instituts escola i el seu impacte en 
el sistema educatiu, tan a nivell pedagògic, social, com 
econòmic ja que aquesta tipologia de centre haurà de 



4 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 178

4.50.01. INFORMACIó 64

conviure amb escoles on sols s’impartirà infantil i pri-
mària i amb instituts de secundària, que podran o no 
impartir batxillerat i/o cicles formatius.

Tenint en compte aquestes premisses el Departament 
d’Ensenyament considera que, malgrat els inconveni-
ents que pugui generar la reconsideració de la propos-
ta de programació dels instituts escola, ja comunicada 
verbalment en alguns casos difosa a la comunitat edu-
cativa i els sectors implicats, és més prudent desplegar 
prèviament el model institut escola, tant pel que fa a la 
seva personalitat jurídica, com patrimonial, a banda 
de la seva organització.

Pel que fa al barri de Gavà Mar, el Departament d’En-
senyament està estudiant les necessitats d’escolaritza-
ció del municipi a nivell de zones. És prevista una sec-
ció d’institut de 2L i s’està estudiant la millor ubicació.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
117/X, sobre la conversió de l’Escola Gavà 
Mar, de Gavà, en un institut escola
Tram. 290-00099/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41603 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00099/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 117/X, 
sobre la conversió de l’Escola Gavà Mar, de Gavà, en 
un institut escola.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 117/X, sobre la con-
versió de l’Escola Gavà Mar, de Gavà, en un institut 
escola (núm. tram. 290-00099/10), us informo del se-
güent:

Donar suport a la conversió de l’Escola Gavà Mar, de 
Gavà (Baix Llobregat), en un institut escola perquè és 
el model desitjat per la mateixa escola i pels pares i 
mares dels alumnes, perquè econòmicament és molt 
més factible que la construcció d’un nou institut i per-
què, tenint en compte el context de crisi econòmica i 
de reducció dels pressupostos públics, és l’opció més 
lògica.

Acceptar els terrenys oferts per l’Ajuntament de Gavà 
fa quasi dos anys.

Quantificar econòmicament la inversió inicial neces-
sària per posar en marxa aquest institut escola tenint 
en compte dues opcions: fer un projecte constructiu o 
instal·lar mòduls.

Quantificar econòmicament la despesa anual necessà-
ria per mantenir en funcionament l’institut escola.

Fer que, una vegada quantificades aquestes xifres, el 
Departament d’Ensenyament planifiqui conjuntament 
amb l’Ajuntament de Gavà el moment i la manera de 
convertir l’Escola Gavà Mar en un institut escola.

Compliment:

D’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d’educació, els instituts escola són centres que, 
entre d’altres ensenyaments de règim general, impar-
teixen educació primària i educació secundària, però 
no tenen definida la seva personalitat jurídica, mentre 
no es desplegui el decret de règim jurídic dels centres 
educatius. Tampoc està regulat l’aspecte patrimonial 
ni està resolt quina administració i en quines condici-
ons s’ha de fer càrrec de les despeses de funcionament 
i manteniment del centre. Actualment, en el cas de les 
escoles, aquestes despeses les assumeixen les entitats 
municipals i, en el cas dels instituts, les assumeix la 
Generalitat de Catalunya.

El Departament d’Ensenyament considera bàsic ana-
litzar el model dels instituts escola i el seu impacte 
en el sistema educatiu, tant a nivell pedagògic, social, 
com econòmic, ja que aquesta tipologia de centre hau-
rà de conviure amb escoles on sols s’impartirà infantil 
i primària i amb instituts de secundària, que podran o 
no impartir batxillerat i/o cicles formatius.

Tenint en compte aquestes premisses, el Departament 
d’Ensenyament considera que, malgrat els inconveni-
ents que pugui generar la reconsideració de la propos-
ta de programació dels instituts escola, ja comunica-
da verbalment en alguns casos i difosa a la comunitat 
educativa i als sectors implicats, és més prudent des-
plegar prèviament el model institut escola, tant pel que 
fa a la seva personalitat jurídica, com patrimonial, a 
banda de la seva organització.

Pel que fa al barri de Gavà Mar, el Departament d’En-
senyament està estudiant les necessitats d’escolaritza-
ció del municipi a nivell de zones. És prevista una sec-
ció d’institut de 2L i s’està estudiant la millor ubicació.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 
119/X, sobre la reforma de l’Institut Bru·
guers, de Gavà
Tram. 290-00101/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41604 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00101/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 119/X, 
sobre la reforma de l’Institut Bruguers, de Gavà.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 119/X, sobre la refor-
ma de l’Institut Bruguers, de Gavà (núm. tram. 290-
00101/10), us informo del següent:

Prioritzar la reforma integral de l’Institut Bruguers, de 
Gavà (Baix Llobregat), d’acord amb el projecte presen-
tat, tan aviat com les disponibilitats pressupostàries ho 
permetin.

Compliment:

El Departament d’Ensenyament està estudiant la pos-
sibilitat d’executar per fases la reforma integral de 
l’Institut Bruguers, de Gavà, d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries del Govern de la Generalitat 
de Catalunya.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
133/X, sobre l’avaluació d’alternatives per al 
millorament de l’eix del Llobregat entre Ber·
ga i Bagà
Tram. 290-00112/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 42335 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la resolució amb número de tra-

mitació 290-00112/10, 133/X, sobre l’avaluació d’alter-
natives per al millorament de l’eix del Llobregat entre 
Berga i Bagà, el control de compliment de la qual cor-
respon a la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 42335).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre 
comptes davant la Comissió corresponent, el qual fini-
rà el 12.12.2013, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Control del compliment de la Resolució 
134/X, sobre les obres de millorament de la 
carretera C·243 a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 290-00113/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 42337 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00113/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 134/X, 
sobre les obres de millorament de la carretera C-243 a 
Sant Sadurní d’Anoia.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 134/X, sobre les 
obres de millorament de la carretera C-243 a Sant Sa-
durní d’Anoia (núm. tram. 290-00113/10), us informo 
del següent:

S’ha redactat el projecte de variant puntual i eixampla-
ment de la carretera C-243a del pk 0,450 al 0,700. Tram: 
Sant Sadurní d’Anoia. El cost previst en aquest projecte 
per les obres corresponents és de 295.800,77 euros.

La disponibilitat pressupostària actual ha fet impos-
sible programar aquesta actuació, però s’ha prioritzat 
per tal que pugui ser programada en el futur.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 
135/X, sobre el millorament de la senyalitza·
ció a la intersecció de les carreteres C·244 i 
BV·2136
Tram. 290-00114/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 42338 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00114/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 135/X, 
sobre el millorament de la senyalització a la intersec-
ció de les carreteres C-244 i BV-2136.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 135/X, sobre el mi-
llorament de la senyalització a la intersecció de les car-
reteres C-244 i BV-2136 (núm. tram. 290-00114/10), 
us informo del següent:

Aquesta senyalització es durà a terme durant aquest any 
en el marc dels contractes de conservació ordinària.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
136/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’estació de tren de Torelló
Tram. 290-00115/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 42339 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00115/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 136/X 
del Parlament de Catalunya, sobre l’estació de tren de 
Torelló.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 136/X del Parlament 
de Catalunya, sobre l’estació de tren de Torelló (núm. 
tram. 290-00115/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha dema-
nat explicacions a l’ADIF sobre les disfuncions pro-
duïdes amb motiu de les mesures adoptades quant a 
la gestió de les estacions de rodalies de la línia R 3 
Barcelona-Vic-Puigcerdà-La Tor de Querol, entre les 
quals es troba l’estació de Torelló. També ha requerit 
informació de les mesures que es van adoptar per tal 
de garantir la continuïtat en la prestació dels serveis de 
venda de títols de transport, informació i atenció als 
usuaris d’aquestes estacions durant l’horari comercial 
de la línia.

Així mateix s’ha demanat a l’ADIF sobre del procés 
de transferència de la gestió d’aquestes estacions a 
Renfe, tenint en compte que tenen un tracte diferenciat 
respecte a la resta d’estacions que no es troba justificat, 
de forma que la transferència de la gestió podria re-
dundar en una millora per a totes les parts implicades.

En aquest sentit el Govern ha manifestat al Govern de 
l’Estat, en reiterades ocasions, la necessitat de parti-
cipar activament en la presa de decisions que afectin 
a l’explotació de les estacions ferroviàries, entre elles 
l’estació de Torelló, sabent que les estacions, malgrat 
no haver estat objecte del traspàs de competències a 
favor de la Generalitat de Catalunya, constitueixen un 
element primordial a l’hora d’oferir un servei ferrovia-
ri de qualitat als usuaris i, per tant, incideixen directa-
ment en la correcta prestació dels serveis de rodalies i 
regionals de Catalunya.

Pel que fa al tractament tarifari del municipi de To-
relló, l’execució de la proposta suposaria una altera-
ció de l’actual zonificació tarifària que hores d’ara en-
tenem que no resulta procedent, en el ben entès, que 
comportaria una revisió global del sistema que ha de 
restar diferit al moment de la implantació del nou sis-
tema tarifari derivat de la incorporació de la tecnolo-
gia sense contacte a la regió metropolitana de Barce-
lona, i també a la integració tarifària de la comarca 
d’Osona dins el procés per a assolir la integració tari-
fària en el conjunt del territori de Catalunya.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 
137/X, sobre l’establiment de trobades de 
treball periòdiques de representació política 
del Baix Llobregat
Tram. 290-00116/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 42577 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00116/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 137/X, 
sobre l’establiment de trobades de treball periòdiques 
de representació política del Baix Llobregat.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 137/X, sobre l’esta-
bliment de trobades de treball periòdiques de repre-
sentació política del Baix Llobregat (núm. tram. 290-
00116/10), us informo del següent:

Les relacions interadministratives constitueixen una 
peça clau en el funcionament i la viabilitat de l’Estat 
de les autonomies, sorgit de la Constitució de 1978. 
Aquest Estat, caracteritzat, en primer lloc, per una dis-
tribució competencial entre els diferents nivells d’or-
ganització política i administrativa i, en segon lloc, pel 
reconeixement de diferents nivells d’autonomia a les 
institucions en què s’estructura territorialment, preci-
sa d’un conjunt de mecanismes i tècniques relacionals 
entre les diferents administracions que el permeti i fa-
ciliti assolir els seus objectius públics.

La coordinació, la col·laboració i la cooperació inter-
administratives són, entre d’altres, principis inspira-
dors del funcionament de les Administracions Públi-
ques. Són diverses les disposicions normatives que els 
recullen. Apareixen, de forma general, a la Constitu-
ció espanyola (article 103), l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya (article 160) i a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de bases de règim local (articles 57 i 58).

A Catalunya, a més, el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya (en endavant, 
TRLMRLC), regula les relacions interadministratives 
(articles144 a 153) i l’assistència de la Generalitat als 
ens locals i la cooperació amb aquests (articles 184 al 
194).

Del TRLMRL es desprèn que la coordinació interad-
ministrativa es pot dur a terme mitjançant la creació 
d’òrgans de col·laboració o mitjançant l’aprovació de 
plans sectorials. La creació d’òrgans paritaris de col-
laboració s’ha de fer per llei, sens perjudici dels òr-
gans específics que poden establir els plans sectorials 
de coordinació.

El propi TRLMRLC, en l’article 192, crea en el sí del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals 
la Comissió de Govern Local de Catalunya, com a òr-
gan permanent de col·laboració entre l’Administració 
de la Generalitat i les administracions locals. Així ma-
teix, a l’article 190, crea la Comissió de Cooperació 
Local com a organisme adscrit al Departament de Go-
vernació i Relacions Institucionals i integrat paritària-
ment per representants de l’Administració de la Gene-
ralitat i dels ens locals de Catalunya.

La Comissió de Cooperació Local de Catalunya és 
l’òrgan de participació i proposta amb relació a la coo-
peració econòmica, destinada a finançar inversions en 
obres i serveis de competències, i la Comissió de Go-
vern Local de Catalunya, com a òrgan permanent de 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i 
les administracions locals, articula al màxim nivell la 
participació d’aquestes en el desenvolupament de les 
diferents polítiques sectorials que impulsa el Govern 
de la Generalitat.

La importància que tenen aquestes comissions en l’or-
ganigrama de la Generalitat es fa palesa, sens dubte, 
en la relació de funcions que la normativa els hi assig-
na, i pel fet d’estar integrades per representants de la 
Generalitat i dels ens locals de Catalunya.

El conjunt de les seves atribucions fan que les esmen-
tades comissions es constitueixin com a un veritable 
òrgan horitzontal de les relacions entre el conjunt de 
l’Administració de la Generalitat i els ens locals, i de 
la coordinació del sistema d’administracions públi-
ques a Catalunya. En el sí d’aquestes comissions es 
tracten els assumptes que són d’interès per als ens lo-
cals i s’impulsa la resolució de les diferents problemà-
tiques que la diversitat del món local posa de manifest. 
Només així s’aconsegueixen resultats globalment po-
sitius envers els diferents interessos que hi són impli-
cats, tot respectant el principi d’igualtat que sosté que 
els canals de comunicació de totes les comarques amb 
el Govern sigui el mateix.

No s’ha d’oblidar, però, que amb el Projecte de Llei 
de Governs Locals, actualment en tramitació al Par-
lament, el Govern de la Generalitat pretén definir un 
nou model i un sistema de relacions entre els diferents 
nivells d’administració que reguli i garanteixi la coor-
dinació entre totes les administracions locals coexis-
tents a Catalunya.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
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Control del compliment de la Resolució 
187/X, sobre els estudis de viabilitat del 
port de Palamós com a espai transfronterer 
Schengen
Tram. 290-00151/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 42340 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00151/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 187/X, 
sobre els estudis de viabilitat del port de Palamós com 
a espai transfronterer Schengen.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 187/X, sobre els 
estudis de viabilitat del port de Palamós com a espai 
transfronterer Schengen (núm. tram. 290-00151/10), 
us informo del següent:

En data 31 de juliol de 2013 el Govern de la Genera-
litat de Catalunya va trametre al Secretari d’Estat de 
Seguretat del Ministeri de l’Interior, el corresponent 
requeriment per tal de tramitar l’habilitació del port de 
Palamós com a port fronterer i la seva declaració com 
a frontera exterior Schengen.

A data d’avui no consta recepció de la resposta per 
part del Ministeri de l’Interior.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
193/X, sobre la situació i les necessitats de 
finançament de les obres de la nova estació 
de la Zona Franca de la línia 9 del metro
Tram. 290-00157/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 42341 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00157/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 193/X, 
sobre la situació i les necessitats de finançament de les 

obres de la nova estació de la Zona Franca de la línia 
9 del metro.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 193/X, sobre la situ-
ació i les necessitats de finançament de les obres de la 
nova estació de la Zona Franca de la línia 9 del metro 
(núm. tram. 290-00157/10), us informo del següent:

Actualment, pel que fa a l’estació de Motors, s’ha exe-
cutat l’obra civil necessària per permetre la construc-
ció del túnel. Pel que fa a la globalitat del tram II, que 
transcorre al llarg del Passeig de la Zona Franca i el 
carrer A, tant el túnel com el viaducte es troben total-
ment executats i resten pendents obres d’instal·lació de 
via i catenària, així com d’altres obres d’instal·lacions.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
194/X, sobre la situació i les necessitats de 
finançament de les obres de la línia 9 del 
metro
Tram. 290-00158/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 42336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’in-
forme de compliment de la resolució amb número de 
tramitació 290-00158/10, 194/X, sobre la situació i les 
necessitats de finançament de les obres de la línia 9 del 
metro, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 42336).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre 
comptes davant la Comissió corresponent, el qual fini-
rà l’11.12.2013, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Control del compliment de la Resolució 
199/X, sobre la modernització del parc mò·
bil dels serveis regionals de ferrocarril de les 
Terres de l’Ebre
Tram. 290-00163/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 42342 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00163/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 199/X, 
sobre la modernització del parc mòbil dels serveis re-
gionals de ferrocarril de les Terres de l’Ebre.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 199/X, sobre la 
modernització del parc mòbil dels serveis regionals 
de ferrocarril de les Terres de l’Ebre (núm. tram. 290-
00163/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat 
la formalització del contracte de servei públic per a 
la prestació dels serveis ferroviaris de rodalies i regi-
onals, de titularitat de la Generalitat de Catalunya so-
bre la xarxa ferroviària d’interès general, de forma que 
es continuarà amb la seva tramitació per a l’aprovació 
de la comissió bilateral de traspassos Estat-Generalitat 
per a la seva formalització.

En el contracte, que és vigent fins el 2015, es preveu 
l’eliminació de trens de la sèrie 470 i la seva substitu-
ció per 18 trens de la sèrie 447, accessible a persones 
amb mobilitat reduïda.

Així mateix, es preveu la incorporació d’unitats de 
la sèrie 449 a la prestació de serveis a les Terres de 
l’Ebre, que resta condicionada a l’execució per part de 
l’Administració de l’Estat de les obres d’allargament 
d’andanes a 200 m a Torredembarra, actuació que ha 
estat reclamada en diverses ocasions.

D’altra banda, durant la vigència del contracte es pre-
veu la remodelació de l’interiorisme dels trens d’aques-
ta sèrie adscrits als serveis regionals del sud per do-
tar-los de més confort.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
201/X, sobre les actuacions per al respecte 
de les competències de la Generalitat en la 
tramitació de l’avantprojecte de llei de l’Es·
tat de caixes d’estalvi i fundacions bancàries
Tram. 290-00165/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41605 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Núm. de resolució: 290-00165/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 201/X, 
sobre les actuacions per al respecte de les competènci-
es de la Generalitat en la tramitació de l’avantprojecte 
de llei de l’Estat de caixes d’estalvi i fundacions ban-
càries.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 201/X, sobre les ac-
tuacions per al respecte de les competències de la Ge-
neralitat en la tramitació de l’avantprojecte de llei de 
l’Estat de caixes d’estalvi i fundacions bancàries (núm. 
tram. 290-00165/10), us informo del següent:

El Govern, en tot moment, actua en defensa de les 
competències que corresponen a la Generalitat de Ca-
talunya. A aquest efecte, efectua el seguiment de la 
tramitació de tota la normativa i realitza les actuaci-
ons escaients. El Projecte de Llei de caixes d’estalvis 
i fundacions bancàries s’està tramitant en el Congrés 
dels Diputats i el Govern de la Generalitat n’està fent 
el seguiment.

Tant el Parlament com el Govern, si escau, poden in-
terposar recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribu-
nal Constitucional d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 
218/X, sobre el manteniment del nom de la 
Universitat Rovira i Virgili
Tram. 290-00182/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41606 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Núm. de resolució: 290-00182/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 218/X, 
sobre el manteniment del nom de la Universitat Rovi-
ra i Virgili.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 218/X, sobre el 
manteniment del nom de la Universitat Rovira i Virgi-
li (núm. tram. 290-00182/10), us informo del següent:

En compliment d’allò que estableix aquesta Resolució, 
el Govern no ha considerat en cap moment la modifi-
cació del nom de la Universitat Rovira i Virgili ni ha 
portat a terme cap iniciativa al respecte.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 
223/X, sobre els estudis de màster universi·
tari d’agrònoms
Tram. 290-00187/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41607 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Núm. de resolució: 290-00187/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 223/X, 
sobre els estudis de màster universitari d’agrònoms.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 223/X, sobre els es-
tudis de màster universitari d’agrònoms (núm. tram. 
290-00187/10), us informo del següent:

La programació universitària que impulsa el Govern, 
en el marc del Consell Interuniversitari de Catalu-

nya, manté, per al curs 2013-14, els estudis de màster 
universitari d’enginyeria agronòmica exclusivament 
a l’Escola d’Enginyeria Agrària de la Universitat de 
Lleida. Aquest màster és el que confereix les atribuci-
ons professionals de l’enginyer agrònom.

Pel que fa a la proposta de programació università-
ria per al curs 2014-15, que s’està treballant amb totes 
les universitats catalanes, existeix l’acord que aquest 
màster d’enginyeria agronòmica s’imparteixi també, el 
curs 2014-15 i en endavant, únicament a la Universitat 
de Lleida, si bé altres universitats catalanes amb estu-
dis de grau d’aquest àmbit agroalimentari puguin im-
partir algun altre màster universitari, però en cap cas 
el d’enginyeria agronòmica amb les atribucions pro-
fessionals referides.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 
247/X, sobre la negociació d’un pacte de fi·
nançament per a la Universitat Politècnica 
de Catalunya
Tram. 290-00210/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41608 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Núm. de resolució: 290-00210/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 247/X, 
sobre la negociació d’un pacte de finançament per a la 
Universitat Politècnica de Catalunya.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 247/X, sobre la ne-
gociació d’un pacte de finançament per a la Universitat 
Politècnica de Catalunya (núm. tram. 290-00210/10), 
us informo del següent:

La UPC, per adaptar-se al context pressupostari, com 
totes les universitats, ha reduït la seva principal par-
tida de despesa, la de personal, amb la no incorpora-
ció de nou personal i amb la minoració de retribuci-
ons marcades per la normativa de la Generalitat i de 
l’Administració general de l’Estat. És a dir, mesures 
de contenció de les despeses de personal comuns en el 
conjunt del sector públic.

En paral·lel, el Govern de la Generalitat de Catalunya 
impulsa reformes estructurals, a més de les ja esmen-
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tades en matèria de personal, de preus públics, de pro-
gramació d’estudis i d’eficiència en els serveis univer-
sitaris.

Tenint en compte que els recursos públics difícilment 
creixeran en els propers anys, les universitats s’han 
d’orientar a la racionalització de la despesa i a l’obten-
ció de majors recursos externs.

Els eixos estratègics de les mesures estructurals que la 
Generalitat està impulsant són els següents:

– Model català de personal acadèmic: contractació de 
professorat permanent amb criteris d’excel·lència inter-
nacional (programa Serra Hunter) i promoció de figu-
res de suport a la docència i a la recerca.

– Redefinició del mapa de titulacions per optimitzar 
l’eficiència del sistema.

– Impuls de serveis comuns (consorciats) a les univer-
sitats, inicialment en l’àmbit de les TIC, i amb previsió 
d’extensió a les compres de béns i serveis.

– Anàlisi de la governança i models de finançament.

– Augment de la transferència de coneixement amb les 
empreses (programa de doctorats industrials)

– Internacionalització de les universitats catalanes (en 
termes d’entrada i sortida d’estudiants).

Tenint en compte la seva situació economicofinance-
ra, i d’acord amb la normativa vigent d’estabilitat pres-
supostària, la UPC treballa en un pla d’estabilitat per 
corregir el desequilibri. Les mesures del Pla formen 
part de l’autonomia universitària i les prenen els seus 
òrgans competents.

La idea bàsica és assolir o consolidar l’any 2013 l’equi-
libri pressupostari a la universitat i establir un escenari 
a mitjà termini per absorbir els dèficits acumulats.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 
270/X, sobre la integració urbana de la línia 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu·
nya a Igualada i Vilanova del Camí
Tram. 290-00232/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41473 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00232/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 270/X, 
sobre la integració urbana de la línia de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya a Igualada i Vilanova 
del Camí.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt b la Resolució 270/X, so-
bre la integració urbana de la línia de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya a Igualada i Vilanova del 
Camí (núm. tram. 290-00232/10), us informo del se-
güent:

El projecte constructiu de la supressió del pas a nivell i 
millora de la integració urbana de la línia de Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya a Igualada i Vilano-
va del Camí es troba actualment en fase de redacció.

Una vegada finalitzada la redacció d’aquest projecte, i 
en funció de les disponibilitats pressupostàries, es po-
drà establir el calendari d’execució de la integració ur-
bana de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya a Igualada i Vilanova del Camí (Anoia), i 
quan podrà ésser presentat a la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat.

En aquest sentit, el Pla Director d’Infraestructures 
2011-2020, aprovat pel Consell d’Administració de 
l’ATM el juliol de 2013, preveu que la supressió del 
pas a nivell estigui executada l’any 2020.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control de compliment de la Resolució 
293/X, sobre la no·renovació d’una profes·
sora de la Càtedra Príncep d’Astúries de la 
Universitat de Georgetown, de Washington, 
per raons d’opinió
Tram. 290-00255/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41609 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació

Núm. de resolució: 290-00255/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució Control 
de compliment de la Resolució 293/X, sobre la no-re-
novació d’una professora de la Càtedra Príncep d’As-
túries de la Universitat de Georgetown, de Washing-
ton, per raons d’opinió.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució Control de com-
pliment de la Resolució 293/X, sobre la no-renovació 
d’una professora de la Càtedra Príncep d’Astúries de 
la Universitat de Georgetown, de Washington, per ra-
ons d’opinió (núm. tram. 290-00255/10), us informo 
del següent:

En el mateix moment en què es va conèixer la decisió 
de no renovar a la professora Clara Ponsatí en la Cà-
tedra Príncep d’Astúries de la Universitat de George-
town, el Govern va contactar totes les parts implicades 
per conèixer més de prop la situació i expressar amb 
claredat la necessitat de separar la pràctica acadèmica 
de qualsevol tipus de raons ideològiques i, en aquest 
sentit, va donar tot el seu suport a la professora Pon-
satí.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 
305/X, sobre la programació del tancament 
de centres penitenciaris i l’obertura dels 
nous centres i sobre les solucions per a la 
depuradora, l’abastament d’aigua i els ac·
cessos al Centre Penitenciari Mas d’Enric, 
al Catllar
Tram. 290-00261/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 42326 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Núm. de resolució: 290-00261/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 305/X, 
sobre la programació del tancament de centres peniten-
ciaris i l’obertura dels nous centres i sobre les solucions 
per a la depuradora, l’abastament d’aigua i els accessos 
al Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 305/X, sobre la 
programació del tancament de centres penitenciaris i 
l’obertura dels nous centres i sobre les solucions per 
a la depuradora, l’abastament d’aigua i els accessos 
al Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (núm. 
tram. 290-00261/10), us trameto, en document adjunt, 
l’informe elaborat per la Secretaria General del De-
partament de Justícia.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 
306/X, sobre el tancament del Centre Peni·
tenciari de Tarragona i la posada en funcio·
nament del Centre Penitenciari Mas d’Enric, 
al Catllar
Tram. 290-00262/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 42327 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Núm. de resolució: 290-00262/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 306/X, 
sobre el tancament del Centre Penitenciari de Tarrago-
na i la posada en funcionament del Centre Penitenciari 
Mas d’Enric, al Catllar.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 306/X, sobre el tan-
cament del Centre Penitenciari de Tarragona i la posa-
da en funcionament del Centre Penitenciari Mas d’En-
ric, al Catllar (núm. tram. 290-00262/10), us trameto, 
en document adjunt, l’informe elaborat per la Secreta-
ria General del Departament de Justícia.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 23/X, 
sobre el procés per a constituir una banca 
pública al servei dels interessos col·lectius
Tram. 390-00023/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 41610 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

Núm. de moció: 390-00023/10

Sobre: Control compliment de la Moció 23/X, sobre el 
procés per a constituir una banca pública al servei dels 
interessos col·lectius

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 23/X, sobre el procés per a 
constituir una banca pública al servei dels interessos 
col·lectius (núm. de tram. 390-00023/10), us informo 
del següent:

Un cop finalitzada la fase d’anàlisi, l’Institut Català de 
Finances (ICF) ja està treballant per adequar interna-
ment la seva estructura, procediments, operativa i sis-
temes per poder operar com a entitat de crèdit, d’acord 
amb als estàndards de l’European Banking Authority 
en el marc de la futura Unió Bancària Europea.

L’ICF segueix desenvolupant la seva activitat de su-
port al teixit empresarial, facilitant l’accés al finança-
ment a empreses, sobretot pel que fa a pimes i autò-
noms.

D’altra banda, l’Agència Catalana de Consum (ACC) 
comparteix i assumeix totalment aquest punt de la 
Moció. De fet, des de l’ACC ja s’estan duent a terme 
diverses iniciatives en aquesta mateixa línia, tant a la 
web www.consum.cat, amb un espai específic dedi-
cat al Consum i a l’economia familiar. Per altra ban-
da, l’Escola de Consum treballa des de diversos tallers 
i àrees curriculars l’educació financera, i dintre de la 
mateixa, es treballa el concepte de la Banca Ètica. 
Els tallers on treballem amb l’alumnat sobre aquests 
temes estan dirigits a l’Educació Secundària, BTX i 
Cicles Formatius i se centra en els aspectes següents: 
«On tinc els meus diners euros».

A partir de la pregunta «On tinc els meus diners eu-
ros» se situa a l’alumnat davant de situacions de con-
sum properes i quotidianes que impliquen la presa de 
decisions en la gestió de diners.

Aquest taller pretén que l’alumnat prengui conscièn-
cia dels diners que gestiona, tant directa com indirec-
tament. A més, amb l’alumnat de Batxillerat i Cicles 
Formatius, s’aprofundeix també en la diversitat de ser-
veis bancaris.

Pel que fa a la difusió del principis de les finances èti-
ques, a través del butlletí Consum notícies ens hem fet 
ressò recentment (butlletí del 13 d’agost del 2013) de 
la reedició de la guia «Enfoca els teus diners: invitació 
de les finances ètiques» per part de la Campanya De-
mana Banca Ètica.

L’ACC, en definitiva, seguirà treballant en la educació 
dels consumidors en els principis de la banca ètica.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

http://www.consum.cat/
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Control del compliment de la Moció 24/X, 
sobre el desplegament dels Mossos d’Es·
quadra i les mesures per a combatre la inse·
guretat ciutadana
Tram. 390-00024/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 42443 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. de moció: 390-00024/10

Sobre: Control compliment de la Moció 24/X, sobre 
el desplegament dels Mossos d’Esquadra i les mesures 
per a combatre la inseguretat ciutadana

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Moció 24/X, sobre el desplegament 
dels Mossos d’Esquadra i les mesures per a combatre 
la inseguretat ciutadana (número de tramitació 390-
00024/10), us informo del següent:

Quant a l’apartat a), que insta el Govern a negociar amb 
el Govern de l’Estat, si escau, en el si del Consell de 
Política de Seguretat, per a exigir l’augment de l’actual 
plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra, dins les dis-
ponibilitats pressupostàries, per tal de poder arribar 
als 19.000 agents l’estiu del 2016 i ajustar el desplega-
ment d’efectius en funció de les necessitats de caràcter 
puntual o estable de les diverses regions policials:

El Departament d’Interior negociarà l’increment de 
plantilla d’acord amb la previsió pressupostària i la de-
manda de seguretat i en interès d’assumir les funcions 
pròpies de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra (PG-ME).

Pel que fa a l’apartat b), que insta a potenciar i reforçar 
el desplegament policial, al mateix nivell que l’estiu de 
2012, en les zones de Catalunya que patiran més l’im-
pacte de la temporada d’estiu, com ara la regió metro-
politana de Barcelona, el Camp de Tarragona, Girona 
i Pirineus Occidentals, sens perjudici que s’adoptin les 
mesures adequades per a poder potenciar el desplega-
ment ràpid d’efectius de reforç a la resta de regions po-
licials de Catalunya quan la situació ho requereixi:

Durant la temporada d’estiu es van adoptar les mesu-
res següents:

1. Redistribució provisional d’efectius de la 25a. pro-
moció entre les diferents unitats.

2. Utilització dels efectius de les Àrees Regionals de 
Recursos Operatius, servei de gran polivalència en 
l’àmbit de la seguretat ciutadana.

3. Patrullatge de la Brigada Mòbil en les zones de ma-
jor afluència de persones durant la temporada d’estiu.

En relació amb l’apartat c) que insta a potenciar i mi-
llorar els mecanismes de coordinació operativa àgil i 
eficaç entre els Mossos d’Esquadra i la resta de cossos 
i forces de seguretat que actuen a Catalunya, molt es-
pecialment amb les policies locals:

El 5 de març de 2007 es va signar el Protocol de Co-
ordinació Operativa entre el Ministeri de l’Interior i 
el Departament d’Interior de la Generalitat de Cata-
lunya, el qual va crear l’estructura que instrumenta la 
coordinació policial a Catalunya i que es fonamenta en 
els òrgans següents:

a) Comitè de Coordinació Policial, al qual correspo-
nen les funcions següents:

1. Assegurar l’intercanvi d’informació entre els cos-
sos de seguretat a través dels instruments i procedi-
ments establerts per la legislació vigent, el Protocol de 
Coordinació Operativa i per tota la resta d’acords que 
es subscriguin entre els responsables del Ministeri de 
l’Interior i el Departament d’Interior de la Generalitat.

2. Assegurar la coordinació operativa de les actuaci-
ons dels cossos de seguretat dependents d’ambdues 
administracions i dels recursos en matèria de segure-
tat presents a Catalunya en aquelles actuacions deriva-
des de competències compartides o concurrents.

3. Vigilar el compliment dels protocols o acords que 
s’estableixin sota el marc d’altres òrgans de coordinació 
supeditats a aquest Comitè de Coordinació Policial, i 
resoldre les controvèrsies que es poguessin promoure.

4. Estudiar i elaborar propostes a la Junta de Seguretat 
de Catalunya en matèries de coordinació d’actuacions 
i adequacions de serveis dels tres Cossos de Seguretat

b) Comissió de Coordinació Policial de Catalunya, que 
té assignades les funcions següents:

1. Gestionar l’intercanvi d’informació i la coordinació 
operativa entre els cossos de policia.

2. Autoritzar la constitució d’equips conjunts per a ca-
sos específics.

3. Resoldre controvèrsies.

c) Subcomissions de Coordinació Policial de Catalu-
nya, en les matèries de:

1. Policia Judicial

2. Informació

3. Sala de Coordinació Interpolicial de Catalunya

En l’àmbit de la Policia Judicial, el Reial Decret 
769/1987, de 19 de juny, sobre regulació de la Policia 
Judicial crea les Comissions Provincials de Coordina-
ció de la Policia Judicial, que es reuneixen amb perio-
dicitat mensual i tenen les funcions següents:

– Efectuar estudis permanentment actualitzats sobre 
l’evolució i el desenvolupament de la delinqüència, en 
el seu àmbit provincial.
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– Emetre informes o realitzar propostes de plans gene-
rals d’actuacions de la Policia Judicial contra la crimi-
nalitat, en el seu àmbit provincial.

– Intervenir, amb estricte respecte al principi d’inde-
pendència judicial de les actuacions jurisdiccionals, 
per unificar o resoldre eventuals incidències que di-
ficultin l’adequat funcionament de la Policia Judicial 
qualssevol altres que puguin sorgir en les relacions en-
tre l’Autoritat Judicial o Fiscal i la Policia Judicial, en 
el seu àmbit provincial.

– Emetre informe sobre la fixació o modificació de les 
plantilles de les Unitats Orgàniques de la Policia Judi-
cial, així com sobre els mitjans materials assignats a 
les mateixes, adoptant les iniciatives que estimi perti-
nents sobre la matèria, en el seu àmbit provincial.

– Informar amb caràcter preceptiu les peticions d’ads-
cripció de funcionaris o equips de la Unitat Orgàni-
ca Provincial a un determinat òrgan judicial o Fiscalia 
per a la seva investigació concreta i que li hagin estat 
sotmeses pel cap d’aquella.

– Informar amb caràcter preceptiu i vinculant les pro-
postes de remoció de funcionaris pertanyents a les uni-
tats adscrites a les que es refereix l’article 24 d’aquest 
Reial Decret.

– Aplicar les directrius emanades de la Comissió Na-
cional i elevar a la mateixa els informes i les propostes 
corresponents.

– Informar les propostes de recompenses i tenir co-
neixement dels expedients disciplinaris incoats en els 
demés supòsits no contemplats a l’article 17 d’aquest 
Reial Decret.

– Qualssevol altres d’anàloga naturalesa o que li si-
guin assignades en un futur.

Pel que fa als òrgans de coordinació en el Sistema de Se-
guretat Pública de Catalunya, especialment en l’àmbit 
de la policia local, cal assenyalar que les relacions entre 
els cossos de la policia de les institucions pròpies de Ca-
talunya es regeixen pels principis de complementarietat, 
coordinació, cooperació, col·laboració i auxili mutu.

La Comissió de Policia de Catalunya és l’òrgan superi-
or de coordinació entre la PG-ME i les policies locals 
a Catalunya amb les funcions de:

1. Conèixer l’aplicació dels convenis subscrits entre el 
departament d’Interior i els ajuntaments.

2. Conèixer i debatre les qüestions de caràcter organit-
zatiu i operatiu que afectin la coordinació entre la PG-
ME i les policies locals.

3. Emetre un informe preceptiu no vinculant en ma-
tèria d’organització i estructura interna al qual s’han 
d’ajustar les policies locals.

4. Promoure iniciatives i estudis per a la millora de la 
coordinació entre la PG-ME i les policies local

En relació amb els òrgans de coordinació Territorial, 
existeixen

a) Juntes Locals de Seguretat (JLS)

Són els òrgans col·legiats de col·laboració i coordinació 
generals dels diferents cossos policials i altres serveis 
de seguretat que operen a Catalunya, amb les funcions 
que s’especifiquen tot seguit:

1) Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública 
en el municipi.

2) Elaborar i aprovar el Pla de seguretat local i els 
plans d’actuació específics que escaiguin en l’àmbit 
respectiu.

3) Conèixer els plans d’emergència i d’altres que inci-
deixen en la situació de seguretat del municipi.

4) Conèixer els serveis de seguretat privada que tenen 
autorització per operar en el municipi.

5) Concretar en l’àmbit respectiu els mitjans i els pro-
cediments establerts de col·laboració, coordinació i co-
operació dels cossos i els serveis de seguretat que ac-
tuen en el municipi, en el marc del conveni existent.

6) Promoure les iniciatives i formular les propostes 
que siguin convenients als organismes competents per 
a la millor col·laboració, coordinació i cooperació dels 
cossos i dels serveis de seguretat.

7) Desplegar i executar, si escau, les actuacions es-
tablertes en el conveni subscrit entre el departament 
d’Interior i els ajuntaments.

b) Mesa de Coordinació Operativa

Són els òrgans permanents i estables de cooperació i 
coordinació dels diferents cossos i serveis de seguretat 
en el municipi, amb les funcions següents:

1) Executar els acords de les Juntes Locals de Segu-
retat.

2) Assegurar l’intercanvi d’informació entre els cossos 
i el serveis de seguretat que actuen al municipi.

3) Elaborar propostes de plans de seguretat i de coor-
dinació de serveis de seguretat.

4) Elevar a la JLS les propostes que cregui convenients 
a l’efecte de millorar la col·laboració entre els diversos 
cossos i serveis de seguretat i llur eficàcia i eficiència 
en el municipi.

c) Comissions Regionals de seguretat

Creades amb l’objectiu d’analitzar i de valorar la situ-
ació de la seguretat pública al conjunt de municipis de 
la regió i poder participar en la definició de les políti-
ques de seguretat i l’avaluació dels recursos disponi-
bles en el respectiu àmbit territorial.

El Departament d’Interior i els ajuntaments establei-
xen convenis de col·laboració en matèria de seguretat 
amb l’objectiu de delimitar les formes i els procedi-
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ments de coordinació i cooperació en els serveis i les 
actuacions en l’àmbit de la seguretat pública.

Els convenis versen sobre les funcions de:

– Policia de trànsit

– Policia de Seguretat

– Policia Administrativa

– Policia Assistencial i d’Atenció Ciutadana

– Policia Comunitària o de Proximitat

– Policia judicial.

Finalment, pel que fa a l’apartat d) que insta a prohibir 
de manera immediata els sometents i incrementar la 
presència del Cos de Mossos d’Esquadra en les zones 
rurals que pateixen robatoris, en aplicació del principi 
segons el qual és a la Generalitat, i no pas als particu-
lars, a qui correspon el manteniment de la seguretat:

En anteriors ocasions s’ha manifestat que en un Estat 
de Dret el que ha de fer la policia és la policia (Diari 
de Sessions del Parlament de Catalunya sèrie C núme-
ro 33, Comissió d’Interior de 20 de febrer de 2013). Els 
ciutadans han de poder vetllar també per la seguretat 
de les seves propietats.

No correspon al Departament d’Interior privar que hi 
hagi una associació de propietaris que associïn i vet-
llin pel seu patrimoni. Ara bé, el criteri del Departa-
ment és que no se’ls ha de reconèixer autoritat judicial, 
no incorporar-los a les juntes de seguretat, ni posar-los 
en el marc de la Llei del sistema policial de Catalunya.

No obstant això, seria bo en aquesta Llei de sistema 
ser capaços de trobar mecanismes de col·laboració ciu-
tadana amb la policia.

Pel que fa a la tasca de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra en l’àmbit rural, el Progra-
ma Operatiu Específic (POE) Món Rural té com per 
objectiu prevenir i reduir els fets delictius de més in-
cidència a les zones rurals, incrementar les relacions 
amb el persones, entitats i organitzacions vinculades 
al sector primari i augmentar la percepció de seguretat 
en aquest àmbit.

Les dades comparades del POE Món Rural dels anys 
2012 respecte l’any 2011 determinen un augment sig-
nificatiu de la pressió policial contra l’activitat delicti-
va a l’entorn rural, que es va traduir en una contenció 
dels fets delictius coneguts durant l’any 2012 en aquest 
àmbit.

Les dades dels cinc primers mesos de l’any 2013 res-
pecte al mateix període del 2012 corroboren aquesta 
tendència, amb un increment de l’activitat policial de 
l’11% i una reducció dels fets delictius del 5%.

Algunes de les iniciatives realitzades per augmentar la 
qualitat del servei policial han estat:

– La recollida de denúncies en el lloc de la comissió 
dels delictes.

– La realització d’inspeccions en deixalleries per evi-
tar la venda il·legal de material sostret.

– La confecció de consells específics de seguretat a 
l’entorn rural.

– Facilitar una adreça electrònica específica per facili-
tar la col·laboració ciutadana.

– El patrullatge en helicòpter.

– L’actualització de cens de masies per garantir una 
resposta policial més ràpida.

Barcelona, 23 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 39/X, 
sobre la situació de l’ensenyament universi·
tari
Tram. 390-00039/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 41611 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats

Núm. de moció: 390-00039/10

Sobre: Control compliment de la Moció 39/X, sobre la 
situació de l’ensenyament universitari

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 39/X, sobre la situació de l’en-
senyament universitari (núm. de tram. 390-00039/10), 
us informo del següent:

Pel que fa al punt i), el Govern ha convocat la Comis-
sió de Seguiment del Pacte Nacional per a la Recerca 
i la Innovació (PNRI) per al proper dia 29 d’octubre, a 
la seu de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Control del compliment de la Moció 44/X, 
sobre la regulació de la tasca dels voluntaris 
de clubs i entitats esportives sense ànim de 
lucre i llur relació amb la Inspecció de Tre·
ball i Seguretat Social
Tram. 390-00044/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 29.10.2013

Control del compliment de la Moció 45/X, 
sobre l’impuls de la celebració dels Jocs 
Mediterranis a Tarragona el 2017
Tram. 390-00045/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 29.10.2013

Control del compliment de la Moció 46/X, 
sobre la situació de la comunicació i la pro·
ducció audiovisuals
Tram. 390-00046/10

Designació de la Comissió competent

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, 29.10.2013

Control del compliment de la Moció 47/X, 
sobre les polítiques públiques de memòria 
democràtica
Tram. 390-00047/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 29.10.2013

Control del compliment de la Moció 48/X, 
sobre la cultura i la política de subvencions 
culturals
Tram. 390-00048/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 29.10.2013

Control del compliment de la Moció 49/X, de 
rebuig del Pla hidrològic de l’Ebre i sobre les 
accions que el Govern ha d’emprendre amb 
motiu de l’aprovació d’aquest pla
Tram. 390-00049/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 29.10.2013

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so·
bre el pagament i la liquidació del deute amb 
les entitats del tercer sector social
Tram. 354-00181/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 37334).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 29.10.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el projecte de 
construcció de la xarxa Xfocat
Tram. 354-00193/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Montserrat Capdevila 
Tatché, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 40450).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 24.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el pla Xfocat
Tram. 354-00195/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marta Ribas Frías, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 40871).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 24.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse·
ller de Territori i Sostenibilitat sobre l’estat 
de la qualitat de l’aire i la contaminació at·
mosfèrica a les àrees urbanes
Tram. 354-00199/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santa-
creu, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 41197).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 24.10.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’Eugeni Ro·
dríguez Jiménez, portaveu del Front d’Allibe·
rament Gai de Catalunya i de l’Observatori 
contra l’Homofòbia, amb relació a la Propo·
sició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 352-00331/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Catalina Pa·
llàs Picó, presidenta de Famílies de Lesbi·
anes i Gais, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00332/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Joaquim Ro·
queta Manén, secretari general de la Coor·
dinadora LGTB i president de Gais Positius, 
amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofò·
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00333/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.
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Proposta de compareixença d’Emilio Ruiz 
Pérez, president del Casal Lambda, amb re·
lació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans·
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00334/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Joana López 
Roldán, Associació de Transsexuals de Ca·
talunya, amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bi·
sexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00335/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença d’Elena Longa·
res, coordinadora de Lesbianes a Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofò·
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00336/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Miquel Re·
verte i Mariné, president d’H20 Gais, Lesbi·
anes, Bisexuals i Transsexuals del Camp de 
Tarragona, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00337/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Pau Gálvez, 
del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, 
Transsexuals i Bisexuals de Girona, amb re·
lació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans·
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00338/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de José Melli·
nas Gil, de l’Associació de Mares i Pares de 
Gais i Lesbianes de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de drets de les perso·
nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals 
i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò·
bia i la transfòbia
Tram. 352-00339/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.
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Proposta de compareixença de Francesc 
Jaurena, Rosa Borge, Mercè Otero, Olga 
Viñuales i Montse Pineda, responsables de 
la redacció de les bases de la llei de la VIII 
legislatura, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00340/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Miguel Án·
gel Aguilar, fiscal coordinador del Servei de 
Delictes d’Odi i Discriminació de la Fisca·
lia Provincial de Barcelona, amb relació a la 
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. 352-00341/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Joan Pujol 
Tarrés, responsable de l’estudi «Aproxima·
ció a la situació de l’homofòbia, la lesbofò·
bia i la transfòbia a Catalunya», amb relació 
a la Proposició de llei de drets de les perso·
nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals 
i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò·
bia i la transfòbia
Tram. 352-00342/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Jesús Ge·
nerelo, director de la investigació «Acoso 
escolar homofóbico y riesgo de suicidio en 
adolescentes y jóvenes» i secretari general 
de la Federación Española Lesbiana, Gay, 
Transexual y Bisexual, amb relació a la Pro·
posició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 352-00343/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Rocío Ru·
bio, intendent dels Mossos d’Esquadra, par·
ticipant en la redacció i realització dels pro·
tocols contra l’homofòbia de la Policia de la 
Generalitat de Catalunya · Mossos d’Esqua·
dra, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bise·
xuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho·
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00344/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença d’una represen·
tació de l’Entitat Tal com Som d’Osona amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans·
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00345/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.
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Proposta de compareixença de Miguel Án·
gel Aguilar García, fiscal coordinador del 
Servei de Delictes d’Odi i Discriminació de 
la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb re·
lació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans·
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00346/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Màrius Gar·
cia Andrade, jurista, amb relació a la Propo·
sició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 352-00347/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Carmen Par·
ra Rodríguez, membre de l’Observatori Ca·
talà de la Família, amb relació a la Propo·
sició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 352-00348/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Carles Enric 
Florensa, director de l’Observatori de Dret 
Privat de Catalunya, amb relació a la Propo·
sició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 352-00349/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença d’Enric Vidal 
Rodà, professor de la Facultat d’Educació 
de la Universitat Internacional de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofò·
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00350/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença d’una represen·
tació de l’Associació Cristiana de Gais i Les·
bianes amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bise·
xuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho·
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00351/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.
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Proposta de compareixença d’Estel·la Pare·
ja, directora de la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00352/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença d’Àngels Mata·
ró, directora general de l’Associació per a les 
Nacions Unides a Espanya (ANUE), amb re·
lació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans·
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00353/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Fernando 
Fuster·Fabra, en representació de Gay Sit·
ges Link, amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bi·
sexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00354/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Rafael 
Muñoz, president de Stop Sida, amb relació 
a la Proposició de llei de drets de les perso·
nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals 
i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò·
bia i la transfòbia
Tram. 352-00355/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Jacques 
Schoofs, president de Panteres Grogues, 
amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofò·
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00356/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Gemma 
Sánchez, en representació d’Assessora·
ment, Counselling, Orientació i Recursos 
per a Dones Lesbianes, Bisexuals i Transse·
xuals, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bise·
xuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho·
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00357/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.
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Proposta de compareixença de Francesc 
Torralba Roselló, pedagog, amb relació a la 
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. 352-00358/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Joan Igual, 
president de l’Associació Catalana d’Empre·
ses per a Gais i Lesbianes, amb relació a la 
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. 352-00359/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença d’Albert Arca·
rons, en representació de l’Associació de 
Pares i Mares de Gais i Lesbianes, amb re·
lació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans·
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00360/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Santos Fè·
lix, exvicepresident del Consell Nacional de 
Lesbianes, Gais i Homes i Dones Bisexuals i 
Transsexuals, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00361/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Sònia 
López, representant de la Unió General de 
Treballadors, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00362/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Proposta de compareixença de Ricardo de 
la Rosa, advocat, amb relació a la Proposi·
ció de llei de drets de les persones gais, les·
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’era·
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 352-00363/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.



4 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 178

4.53.05. INFORMACIó 84

Proposta de compareixença de Rafael Mo·
ral Escudero, secretari general de la Con·
federació Espanyola d’Associacions de 
Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals 
(Colegas), amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bi·
sexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00364/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença de Carles Ruiz, 
representant de Localret, davant la Comis·
sió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la 
visió d’aquesta empresa sobre la nova Llei 
general de telecomunicacions
Tram. 356-00441/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i March, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Par-
lamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
39133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 24.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació del col·lectiu Parad@s + 50, de Ter·
rassa (Vallès Occidental), davant la Comis·
sió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la 
seva visió de la realitat i les seves propostes
Tram. 356-00455/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Marc Vidal i Pou, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 41099).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 24.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’associació Club de Trabajo, de 
Badia del Vallès (Vallès Occidental), davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
expliqui la seva visió de la realitat i les seves 
propostes
Tram. 356-00456/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Marc Vidal i Pou, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 41099).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 24.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Associació de Desocupats Ac·
tius de la Garrotxa davant la Comissió d’Em·
presa i Ocupació perquè expliqui la seva 
visió de la realitat i les seves propostes
Tram. 356-00457/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Marc Vidal i Pou, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 41099).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 24.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Associació de Desocupats Ma·
jors de 50 Anys, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès), davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè expliqui la seva visió de la 
realitat i les seves propostes
Tram. 356-00458/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Marc Vidal i Pou, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 41099).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 24.10.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Associació de Desocupats 
Grans Actius, de Santa Coloma de Grame·
net (Barcelonès), davant la Comissió d’Em·
presa i Ocupació perquè expliqui la seva vi·
sió de la realitat i les seves propostes
Tram. 356-00459/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Marc Vidal i Pou, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 41099).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 24.10.2013.

Sol·licitud de compareixença del responsa·
ble del Pla director de salut mental i addic·
cions davant la Comissió de Salut perquè 
avaluï les accions dutes a terme des de la 
creació del Pla i expliqui les propostes per al 
període 2013·2016
Tram. 356-00463/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 41632).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
29.10.2013.

Sol·licitud de compareixença del responsa·
ble del Pla director d’oncologia davant la 
Comissió de Salut perquè avaluï les accions 
dutes a terme des de la creació del Pla i ex·
pliqui les propostes per al període 2013·2016
Tram. 356-00464/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 41633).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
29.10.2013.

Sol·licitud de compareixença del responsa·
ble del Pla director de malalties de l’aparell 
circulatori davant la Comissió de Salut per·
què avaluï les accions dutes a terme des de 
la creació del Pla i expliqui les propostes per 
al període 2013·2016
Tram. 356-00465/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 41634).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
29.10.2013.

Sol·licitud de compareixença del responsa·
ble del Pla director de malalties reumato·
lògiques i de l’aparell locomotor davant la 
Comissió de Salut perquè avaluï les acci·
ons dutes a terme des de la creació del Pla 
i expliqui les propostes per al període 2013·
2016
Tram. 356-00466/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 41635).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
29.10.2013.

Sol·licitud de compareixença de la directo·
ra de l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials davant la Comissió de Benestar, Fa·
mília i Immigració perquè informi sobre el 
Pla per a la inclusió i cohesió social a Cata·
lunya 2010·2013
Tram. 356-00467/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 41757).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 28.10.2013.
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Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència de Residus de Catalunya davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
presenti el Pla general de gestió de residus 
i recursos 2013·2020 i el Pla territorial sec·
torial d’infraestructures de gestió de residus 
municipals de Catalunya 2013·2020
Tram. 356-00468/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41760).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 24.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de les Escoles Fàsia davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per·
què expliqui la situació dels alumnes amb 
discapacitat intel·lectual lleu i moderada 
quan acaben l’educació secundària obliga·
tòria
Tram. 356-00471/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ramona Barrufet i Santacana, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Agnès Russiñol 
i Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Joan Mena Arca, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 42418).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 30.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Oliva 
Mateu, cap de l’Àrea Tècnica de Proximitat 
i de Seguretat Ciutadana, davant la Comis·
sió de Benestar, Família i Immigració perquè 
exposi la seva visió sobre la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00472/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 28.10.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença de Joan M. Mi·
ró, president de l’Agrupació Deportiva Ibèri·
ca LGTB, davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè exposi la se·
va visió sobre la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofò·
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00473/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 28.10.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Barbe·
rà, ex·secretari general de la Coordinadora 
de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals 
de Catalunya, davant la Comissió de Benes·
tar, Família i Immigració perquè exposi la se·
va visió sobre la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofò·
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00474/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 28.10.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.
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Sol·licitud de compareixença de Marc Cor·
ral, ex·secretari general de la Coordinadora 
de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals 
de Catalunya, davant la Comissió de Benes·
tar, Família i Immigració perquè exposi la se·
va visió sobre la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofò·
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00475/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 28.10.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença de Josep Es·
cartín, síndic de greuges de Sabadell (Vallès 
Occidental), davant la Comissió de Benes·
tar, Família i Immigració perquè exposi la se·
va visió sobre la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofò·
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00476/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 28.10.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença de Daniel Ga·
barró, vicepresident primer de la Fundació 
Enllaç, davant la Comissió de Benestar, Fa·
mília i Immigració perquè exposi la seva vi·
sió sobre la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans·
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00477/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 28.10.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Sam·
só, responsable del Programa per al col·
lectiu LGTB, davant la Comissió de Ben·
estar, Família i Immigració perquè exposi 
la seva visió sobre la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bise·
xuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho·
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00478/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 28.10.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.
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Sol·licitud de compareixença de Santos Fè·
lix, expresident del centre associatiu Casal 
Lamdda, davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè exposi la se·
va visió sobre la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofò·
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00479/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 28.10.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença de Josep An·
ton Rius, advocat especialista en qüestions 
que afecten els gais, les lesbianes, els bise·
xuals i els transsexuals, davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè ex·
posi la seva visió sobre la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bi·
sexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00480/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 28.10.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença de Sílvia Morell 
Capell, psicòloga especialista en qüestions 
que afecten els gais, les lesbianes, els bise·
xuals i els transsexuals, davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, perquè 
exposi la seva visió sobre la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00481/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 28.10.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença del director ge·
neral per a la Immigració davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè in·
formi sobre l’elaboració del Pla de ciutada·
nia i de les migracions 2013·2016
Tram. 356-00482/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
42836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 28.10.2013.

Sol·licitud de compareixença del Defensor del 
Poble del País Basc (Ararteko) davant la Co·
missió de Benestar, Família i Immigració per·
què exposi la seva opinió sobre la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbia·
nes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació 
de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 356-00483/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42854).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 28.10.2013.
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Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració, tinguda el 29.10.2013, 
DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Salle·
ras, president del consell d’administració de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, da·
vant la Comissió d’Ensenyament i Universi·
tats perquè expliqui l’estat d’elaboració de 
l’informe sobre els possibles efectes adver·
sos en la salut dels camps electromagnètics 
generats pels dispositius Wi·Fi
Tram. 356-00484/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 43291).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 30.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Associació Lectura Fàcil da·
vant la Comissió de Benestar, Família i Immi·
gració perquè expliqui la seva posició amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 356-00485/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Pere Bosch Cuen-
ca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Eva Granados Galiano, del Grup Par-
lamentari Socialista, Rafael López i Rueda, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans (reg. 43412).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 29.10.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 14, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 230.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 28.10.2013, DSPC-C 228.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 28.10.2013, DSPC-C 228.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 28.10.2013, DSPC-C 228.
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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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 28.10.2013, DSPC-C 228.

Compareixença d’Enric Viñals i Gisbert, en·
ginyer de mines i col·laborador de la Uni·
versitat Politècnica de Catalunya, davant la 
Comissió d’Estudi dels Permisos de Pros·
pecció i Explotació d’Hidrocarburs no Con·
vencionals per mitjà de Fracturació Hidràu·
lica
Tram. 357-00344/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fractu-
ració Hidràulica, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 229.

Compareixença de Mariano Marzo Carpio, 
catedràtic d’estratigrafia i professor de re·
cursos energètics i geologia del petroli de la 
Universitat de Barcelona, davant la Comis·
sió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencio·
nals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00349/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fractu-
ració Hidràulica, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 229.

Compareixença de Joan Escuer i Solé, pre·
sident del Consell de Govern del Col·legi Ofi·
cial de Geòlegs · Delegació de Catalunya, 
davant la Comissió d’Estudi dels Permisos 
de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs 
no Convencionals per mitjà de Fracturació 
Hidràulica
Tram. 357-00357/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fractu-
ració Hidràulica, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 229.

Compareixença de Jaume Moya, membre 
del Fòrum l’Espitllera de la Segarra i de la 
Plataforma Aturem el Fracking, davant la 
Comissió d’Estudi dels Permisos de Pros·
pecció i Explotació d’Hidrocarburs no Con·
vencionals per mitjà de Fracturació Hidràu·
lica
Tram. 357-00360/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fractu-
ració Hidràulica, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 229.

Compareixença de Llorenç Planagumà, ge·
òleg, coordinador del Centre per la Sosteni·
bilitat Territorial i responsable de la comissió 
cientificotècnica de Riudaura Junts contra el 
Fracking, davant la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hi·
drocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00361/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fractu-
ració Hidràulica, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 229.
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Compareixença de Blanca Gómez Roca, 
presidenta de la Plataforma Riudaura Junts 
contra el Fracking, davant la Comissió d’Es·
tudi dels Permisos de Prospecció i Explo·
tació d’Hidrocarburs no Convencionals per 
mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00362/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fractu-
ració Hidràulica, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 229.

Compareixença d’Albert Puy, membre de 
la Plataforma Aturem el Fracking, davant la 
Comissió d’Estudi dels Permisos de Pros·
pecció i Explotació d’Hidrocarburs no Con·
vencionals per mitjà de Fracturació Hidràu·
lica
Tram. 357-00363/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fractu-
ració Hidràulica, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 229.

Compareixença d’Eudald Rifà i Castro, tèc·
nic del Grup de Defensa del Ter i membre de 
la Plataforma Aturem el Fracking a Osona, 
davant la Comissió d’Estudi dels Permisos 
de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs 
no Convencionals per mitjà de Fracturació 
Hidràulica
Tram. 357-00364/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fractu-
ració Hidràulica, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 229.

Compareixença de Pablo Cotarelo Álvarez, 
membre d’Ecologistes en Acció, davant la 
Comissió d’Estudi dels Permisos de Pros·
pecció i Explotació d’Hidrocarburs no Con·
vencionals per mitjà de Fracturació Hidràu·
lica
Tram. 357-00365/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fractu-
ració Hidràulica, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 229.

Compareixença d’Eulàlia Masana, alcaldes·
sa de l’Ajuntament de Riudaura, davant la Co·
missió d’Estudi dels Permisos de Prospecció 
i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals 
per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00368/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fractu-
ració Hidràulica, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 229.

Compareixença de Bernat Soler, alcalde 
d’Agramunt, davant la Comissió d’Estudi 
dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà 
de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00369/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fractu-
ració Hidràulica, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 229.

Compareixença de Francesc de Carreras 
Serra, catedràtic de dret constitucional, da·
vant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00404/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió d’Estudi del Dret a Decidir, tinguda el 29.10.2013, 
DSPC-C 231.
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Compareixença de Mercè Barceló, catedrà·
tica de dret constitucional de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, davant la Comissió 
d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00414/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió d’Estudi del Dret a Decidir, tinguda el 29.10.2013, 
DSPC-C 231.

Compareixença de Raimon Masllorens, de 
la productora Brutal Media, en representa·
ció de la Federació de Productores Proa, da·
vant la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi·
suals per a informar sobre la situació de la 
indústria audiovisual, la seva relació amb 
Televisió de Catalunya i les perspectives del 
sector
Tram. 357-00417/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 25.10.2013, 
DSPC-C 227.

Compareixença de Joan Bas, de la produc·
tora Diagonal Televisió, en representació de 
la Federació de Productores Proa, davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Cor·
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per a informar sobre la situació de la indús·
tria audiovisual, la seva relació amb Televisió 
de Catalunya i les perspectives del sector
Tram. 357-00418/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 25.10.2013, 
DSPC-C 227.

Compareixença de Xavier Guitart i Domè·
nech davant la Comissió de Control de l’Ac·
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a informar sobre el projecte 
de crear un clúster de l’audiovisual
Tram. 357-00419/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 25.10.2013, 
DSPC-C 227.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació de Comerç de Catalunya da·
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a informar sobre la repercussió en el comerç 
de Catalunya de la futura llei de l’Estat de 
garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00421/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 30.10.2013, 
DSPC-C 233.

Compareixença d’una representació de Pi·
mec·Comerç davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació per a informar sobre la repercus·
sió en el comerç de Catalunya de la futura 
llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00422/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 30.10.2013, 
DSPC-C 233.

Compareixença d’una representació de l’As·
sociació Nacional de Grans Empreses de 
Distribució davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre la repercus·
sió en el comerç de Catalunya de la futura 
llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00426/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 11 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 233.
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Compareixença d’una representació del Con·
sell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació 
de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre la repercussió 
en el comerç de Catalunya de la futura llei de 
l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00427/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 30.10.2013, 
DSPC-C 233.

Compareixença d’una representació de l’As·
sociació Catalana de Supermercats i Dis·
tribuïdors davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre la repercus·
sió en el comerç de Catalunya de la futura 
llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00428/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 30.10.2013, 
DSPC-C 233.

Compareixença d’una representació de Co·
missions Obreres davant la Comissió d’Em·
presa i Ocupació per a informar sobre la reper·
cussió en el comerç de Catalunya de la futura 
llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00429/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 11 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 233.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors davant la Co·
missió d’Empresa i Ocupació per a informar 
sobre la repercussió en el comerç de Cata·
lunya de la futura llei de l’Estat de garantia 
d’unitat de mercat
Tram. 357-00430/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 30.10.2013, 
DSPC-C 233.

Compareixença de Patrick Taillon, professor 
agregat de dret constitucional a la Univer·
sitat de Laval (Quebec), davant la Comissió 
d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00456/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir en la sessió 
núm. 6, tinguda el 29.10.2013, DSPC-C 231.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 20

Convocada per al dia 6 de novembre 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

6 de novembre de 2013

10.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 6 de novembre, a les 10.00 h).

2. Projecte de llei de governs locals de Catalunya. 
Tram. 200-00007/10. Govern de la Generalitat. Debat 
de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text 
presentat: BOPC 141, 7).

3. Proposició de llei sobre la renda mínima d’inserció. 
Tram. 202-00017/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat 
(text presentat: BOPC 31, 9).

4. Procediment per a elegir tres membres de la Junta 
de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau. 
Tram. 284-00009/10. Grups parlamentaris. Designació.

5. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fo-
mentar la creació i la consolidació d’empreses. Tram. 
300-00097/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre la renda mínima d’in-
serció. Tram. 300-00098/10. Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Substanciació.
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7. Interpel·lació al Govern sobre el projecte Cas-
tor d’emmagatzematge de gas. Tram. 300-00099/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre política cultural. 
Tram. 300-00101/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre els pressupostos de 
la Generalitat per al 2013. Tram. 300-00100/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de sa-
lut i les relacions amb els proveïdors del sistema sani-
tari. Tram. 300-00102/10. Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya. Substanciació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la necessitat democràtica de convocar un referèn-
dum d’autodeterminació. Tram. 302-00084/10. Grup 
Mixt. Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la lluita contra la pobresa i l’afavoriment de la in-
clusió social. Tram. 302-00085/10. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la pobresa energètica. Tram. 302-00086/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’activitat de la Comissió Bilateral Generalitat-Es-
tat. Tram. 302-00087/10. Grup Parlamentari Socialis-
ta. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el futur dels mitjans públics audiovisuals. Tram. 
302-00088/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a fer front als impagaments que 
pateixen els centres concertats d’educació i de sani-
tat, els proveïdors i les entitats del tercer sector. Tram. 
302-00089/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació.

17. Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el 
Sector Públic Sanitari i les Empreses. Tram. 261-
00001/10. Comissió d’Investigació sobre la Gestió en 
l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic 
Sanitari i les Empreses. Debat i votació del dictamen 
de la comissió (dictamen: BOPC 177).

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan·
ties Estatutàries
Tram. 203-00008/10

Presentació
Reg. 43316

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 16.1.b i 23.b de la Llei 2/2009, del 12 de fe-
brer, del Consell de Garanties Estatutàries, demanen 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre 
l’adequació del Decret Llei 5/2013, de 22 d’octubre, de 
mesures de racionalització i simplificació de l’estruc-
tura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 
a l’article 64 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Antecedents

El Govern de la Generalitat, en ús de la potestat que li 
atribueix l’article 64 de l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya, ha aprovat el Decret Llei 5/2013, de 22 d’oc-
tubre, de mesures de racionalització i simplificació de 
l’estructura del sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya.

L’objecte d’aquest Decret-Llei és l’adopció de les me-
sures següents: 

a) Procés de fusió de l’Institut Cartogràfic de Cata-
lunya i l’Institut Geològic de Catalunya. Aquest pro-
cés de fusió integra el procés de dissolució de Geocat, 
Gestió de Projectes, SA. En aquest context, també es 
proposa la supressió de l’ens públic Aeroports de Ca-
talunya.

b) Pel que fa a l’àmbit del sector públic vinculat a la 
salut, es proposa l’extinció de la personalitat jurídica 
de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàri-
es (ICAMS) i l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPACAT) i la internalització de les seves funcions 
per tal d’ubicar-les sota la dependència de les unitats 
directives afins amb aquestes funcions.

c) Així mateix, es situa l’exercici de les funcions rela-
cionades amb la implementació de sistemes d’avalu-
ació i acreditació dels professionals sanitaris, de pla-
nificació operativa, desenvolupament i execució de la 
formació especialitzada i continuada en ciències de la 
salut, d’ordenació de les professions sanitàries i d’anà-
lisi i identificació de necessitats de formació en ciènci-
es de la salut, que té assignades l’Agència de Qualitat 
i Avaluació Sanitàries de Catalunya, sota la supervisió 
immediata de les unitats directives del Departament 
de Salut que tenen la responsabilitat d’exercir les fun-
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cions d’autoritat sanitària i de definició de la política 
en aquest àmbit.

d) Extinció dels governs territorials de salut

e) Finalment, la supressió de l’Agència Catalana d’Ins-
pecció de Treball.

En relació a aquestes mesures es constata que diver-
ses normes amb rang de llei quedaran modificades: 
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, Llei 
31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i ad-
ministratives, Llei 11/2011, de 29 de desembre, de 
reestructuració del sector públic per a agilitzar l’ac-
tivitat administrativa, Llei 14/2009, de 22 de juliol, 
d’aeroports, heliports i altres infraestructures aero-
portuàries.

I diverses altres queden derogades: Llei 6/1997, d’11 
de juny, de modificació de la Llei 11/1982, de 8 d’octu-
bre, de creació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 
així com de les lleis 16/2005, de 27 de desembre, de 
la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, i 19/2005, de 27 de desembre, de l’Insti-
tut Geològic de Catalunya, en tot allò que contradigui, 
s’oposi o resulti incompatible amb el que es preveu en 
aquest Decret llei, i finalment, la Llei 11/2010, de 19 
de maig, de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball, 
excepte l’article 16 apartats 1 a 5, les disposicions ad-
dicionals segona i tercera i les disposicions transitòries 
primera i tercera.

Fonaments jurídics

El reconeixement a favor del Govern de la capacitat 
per dictar normes amb valor i rang de llei ha estat con-
siderat per la doctrina com una alteració del principi 
clàssic de divisió de poders. Tot i així, el nostre sis-
tema constitucional li ha donat plena legitimitat. No 
obstant, i conscient d’aquesta alteració, la doctrina del 
constitucional és molt curosa i estricta amb aquesta 
actuació legislativa del poder executiu i per això, el 
sotmet a condicions i límits molt precisos.

En el cas de l’ordenament jurídic català aquests límits 
es sotmeten als següents condicionants: 

1. Concurrència d’una situació de necessitat extraordi-
nària i urgent

2. Límit material que suposa l’existència de matèries 
excloses de la intervenció del decret llei

3. Necessitat que el Parlament, com a titular originari 
de la potestat legislativa, convalidi el decret llei en el 
termini de 30 dies següents a la seva promulgació.

Aquestes condicions d’exercici queden clarament esta-
blertes a l’article 64 de l’EAC.

Des de la perspectiva dels sol·licitants l’acte legisla-
tiu de convalidació del decret llei presenta un proble-
ma d’origen, ja que la norma a convalidar comporta 
una manca d’adequació al nostre Estatut d’Autonomia 

(Art. 64) i per tant, es constaten dubtes seriosos sobre 
la utilització d’aquest instrument quan la normalitza-
ció de la situació hagués exigit l’aprovació d’un projec-
te de llei que s’hagués tramitat pel canals comuns del 
procediment legislatiu i no pas pels de convalidació 
d’un decret llei.

Si bé el preàmbul del Decret Llei justifica que les cir-
cumstàncies actuals, de crisi econòmica i pressupos-
tària de llarga durada, fan que convingui imprimir la 
màxima celeritat als processos de racionalització del 
sector públic, no és menys cert que l’aprovació d’aquest 
Decret suposa tota una sèrie de canvis legislatius (en 
molts casos derogatius) privant el dret fonamental que 
tenen els parlamentaris i els seus grups d’examen, de-
bat i esmena del text legislatiu per arribar al communi 
consensu en l’aprovació del text legislatiu.

Aquestes alçades en que ens trobem immersos en un 
procés en que el dèficit econòmic i la reducció de des-
pesa ja no són fenòmens de ‘dos dies’sinó que són pe-
ríodes de llarga durada, no és creïble que el legislador 
encara s’empari en motius de crisi econòmica per jus-
tificar l’adopció d’instruments que justifiquen la impri-
mació de processos de celeritat que els terminis de tra-
mitació parlamentària no garanteixen.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jaume Collboni 
i Cuadrado, portaveu adjunt; Montserrat Capdevila i 
Tatche; Celestino Corbacho i Chaves; Daniel Fernán-
dez González; Núria Segú Ferré; Marina Geli i Fàbre-
ga; Eva Granados Galiano; Ferran Pedret i Santos; Xa-
vier Sabaté i Ibarz; Jordi Terrades i Santacreu; Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo; Joan Ignasi Elena Garcia; 
Juli Fernandez Iruela, diputats, del GP SOC

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan·
ties Estatutàries
Tram. 203-00009/10

Presentació
Reg. 43317

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, integrants del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 16.1.c i 23.c de la 
Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garan-
ties Estatutàries, demanen dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i 
a la Constitució del Decret Llei 4/2013, de 22 d’octu-
bre, pel qual s’autoritza l’Institut Català de Finances 
a constituir una societat anònima perquè actuï com a 
entitat de crèdit i es modifiquen determinats preceptes 
del Text refós de la Llei de l’Institut Català de Finan-



4 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 178

4.67. INFORMACIó 96

ces, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, de 24 de de-
sembre (DOGC núm.6488 de 25 d’octubre de 2013).

La present sol·licitud de Dictamen a l’Alt òrgan con-
sultiu de la Generalitat de Catalunya es basa en els se-
güents,

Fonaments jurídics

L’aprovació d’un decret llei per part del Govern su-
posa, en termes estrictament jurídics, l’adopció d’una 
norma jurídica amb rang de llei de caràcter excepcio-
nal. El sistema jurídic i institucional, que atribueix el 
monopoli de la potestat legislativa al Parlament, ad-
met la possibilitat que el poder executiu aprovi normes 
amb rang de llei.

En aquest sentit, tan la Constitució espanyola, com 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya preveuen que el 
poder executiu pugui dictar una norma jurídica amb el 
valor, la força i el rang jeràrquic d’una llei formal. Pe-
rò aquesta habilitació excepcional està condicionada a 
situacions d’extraordinària i urgent necessitat (art.86.1 
de la Constitució Espanyola, i art.64.1 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya).

El decret llei que sotmetem a consideració de l’Alt òr-
gan consultiu de la Generalitat de Catalunya neix amb 
el dubte de si veritablement concorre el pressupòsit de 
fet habilitant de la norma i les seves dues variables jus-
tificatives que han de donar-se en qualsevol decret llei: 
per una banda, el seu caràcter extraordinari, en el sen-
tit de si la situació de necessitat només admet el decret 
llei com a forma de regular el supòsit de fet i de si re-
alment aquest supòsit de fet és necessari que surti de la 
òrbita del poder de normació que ostenta el Parlament; 
i per l’altra, la urgència, en el sentit temporal del ter-
me, és a dir, de rapidesa, agilitat i prescindint del pro-
cediment legislatiu ordinari.

Tal i com es desprèn del preàmbul del Decret Llei 
4/2013, de 22 d’octubre, el Govern empara la justifi-
cació de l’adopció d’aquesta norma en dos aspectes. 
D’una banda justifica que «la creació de l’entitat de 
crèdit es planteja en un moment en què assistim a un 
procés profund de modificació i redifinició del siste-
ma financer, tant en un àmbit global com especialment 
europeu», per tant concreta que la modificació legis-
lativa que conté el Decret Llei i que permetrà consti-
tuir un banc públic a Catalunya s’emmarca en el que 
s’ha donat a conèixer com la reestructuració bancaria. 
I d’una altra, en que «el termini de tramitació d’un ex-
pedient administratiu que tingui per objecte la consti-
tució d’una entitat de crèdit és llarg i complex i reque-
reix l’acompliment de diversos tràmits entre els quals 
hi ha el que ens ocupa, que resulta cabdal i sense el 
qual no es pot iniciar la tramitació». I acaba concloent 
que «davant d’aquest nou escenari i per tal que la fina-
lització de l’expedient administratiu pugui produir-se 
coordinadament amb la consolidació del nou sistema 

financer europeu, resulta necessari accelerar els trà-
mits per a la constitució de la nova entitat de crèdit».

Els motius adduïts pel Govern per justificar la facul-
tat legislativa excepcional que representa l’aprovació 
del Decret Llei 4/2013, de 22 d’octubre, al nostre pa-
rer, no responen a la interpretació que d’acord amb la 
doctrina i la jurisprudència, tant del Tribunal Consti-
tució com del Consell de Garanties Estatutàries, s’ha 
de donar al concepte jurídic indeterminat «necessitat 
extraordinària i urgent» que exigeix l’article 86.1 CE i 
l’article 64.1 de l’EAC com a pressupòsit habilitat dels 
decrets lleis.

Pel que fa a la necessitat extraordinària, com ja ha de-
terminat l’Alt òrgan consultiu de la Generalitat, s’ha 
d’entendre com «la situació en què es verifica una de-
terminada condició fàctica que expressa la manifesta-
ció explícita i categòrica d’una exigència social impre-
vista i imprevisible».

Com també ha assenyalat que «no cal que es tracti de 
necessitats extremes o absolutes, sinó que n’hi ha prou 
que motivin el decret llei necessitats que s’originen en 
les tasques concretes i habituals de Govern». En aquest 
mateix sentit s’ha expressat el Tribunal Constitucional 
en la STC 6/1983, de 4 de febrer que determina que la 
necessitat extraordinària s’ha d’entendre «con mayor 
amplitud como necesidad relativa respecto de situaci-
ones concretas de los objetivos gubernamentales, que, 
por razones difíciles de prever, requieren una acción 
normativa inmediata».

La constitució d’una societat anònima perquè actuï 
com a entitat de crèdit i estigui constituïda mitjançant 
la segregació de la branca d’activitat financera de l’ac-
tual Institut Català de Finances, que és el que realment 
persegueix el Decret Llei 4/2013, de 22 d’octubre, no 
és en cap cas una situació en la que hi hagi una exigèn-
cia social i imprevisible que s’hagi de regulat a través 
d’un decret llei per tal que l’ordenament jurídic hi pu-
gui donar resposta.

La creació d’una banca pública catalana tampoc no és 
una necessitat originada en la tasca concreta i habitual 
del Govern, ni tampoc una necessita que, per raons di-
fícils de preveure, requereixi una acció normativa im-
mediata com la d’un decret llei.

Cal destacar així mateix, que la reestructuració bancà-
ria europea i espanyola no comporta en cap cas la ne-
cessitat de constituir una entitat de crèdit pública, més 
aviat al contrari.

Respecte a la urgència que exigeix l’article 64.1 de 
l’EAC tampoc queda demostrada a la llum de la inter-
pretació donada per l’Alt òrgan consultiu de la Gene-
ralitat i per la jurisprudència del Tribunal Constituci-
onal. Segons el Govern, la urgència radica en que «la 
finalització de l’expedient administratiu (necessari per 
a la constitució de l’entitat de crèdit) pugui produir-se 
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coordinadament amb la consolidació del nou sistema 
financer europeu».

La reestructuració del sistema financer europeu i es-
panyol és un procés que està en marxa i que no té data 
formal de finalització, per la qual cosa és un procés 
obert i en continua evolució. La urgència representa 
més una voluntat del Govern que no pas una exigència 
del propi procés de reestructuració, modificació i re-
definició del sistema financer.

La urgència que exigeix l’article 64.1 de l’EAC com a 
segon element habilitant dels decrets lleis ha d’operar 
no només en «el moment inicial de l’aprovació de la 
norma, sinó que ha d’actuar com a element de validesa 
del decret llei» (DCC 268/2005 FJ 2).

La urgència segons el propi govern consisteix en acce-
lerar els tràmits de l’expedient administratiu que con-
clogui amb l’autorització de l’entitat de crèdit per part 
de l’organisme regulador, en aquest cas el Banc d’Es-
panya. En aquest cas, per tant, la urgència només res-
pon al moment inicial i no és element de validesa del 
propi decret llei.

Tampoc podem obviar que els efectes últims del De-
cret Llei que sotmetem a l’Alt òrgan consultiu de la 
Generalitat (la creació d’una entitat de crèdit) no són 
immediats sinó que queden diferits al resultat del cor-
responent expedient administratiu davant l’organisme 
regulador, el que és contrari a la doctrina del Tribunal 
Constitucional pel que respecte a la urgència dels de-
crets lleis.

Per últim, i d’acord amb la doctrina reiterada per l’Alt 
òrgan consultiu de la Generalitat, l’exercici per part 
del Govern de la seva potestat normativa mitjançant 
decret llei únicament està legitimada «quan per la via 
de la tramitació parlamentària de naturalesa més ur-
gent no fos raonablement viable o possible assolir els 
objectius perseguits per l’acció normativa» (Dictamen 
CGE 1/2012, de 10 de gener, FJ 2).

En el cas que ens ocupa, i donada la simplicitat del text 
i el contingut del Decret Llei, el Govern té alternatives 
al decret llei. L’executiu té al seu abast la possibilitat 
de plantejar la tramitació de projectes de llei a través 
del procediment de lectura única o urgència (arts. 126 
i 96 del Reglament del Parlament de Catalunya respec-
tivament), mecanismes de la tramitació parlamentària 
que fan viable o possible assolir els objectius perse-
guits pel decret llei, però a través d’autèntics projectes 
de normes legals.

Per tot això, entenem que és del tot necessari que el 
Consell de Garanties Estatutàries es pronunciï sobre 
l’ajust del Decret Llei 4/2013, de 22 d’octubre, pel qual 
s’autoritza l’Institut Català de Finances a constituir 
una societat anònima perquè actuï com a entitat de 
crèdit i es modifiquen determinats preceptes del Text 
refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, apro-
vat pel Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre 

(DOGC núm.6488 de 25 d’octubre de 2013) a l’article 
86 de la Constitució espanyola i a l’article 64 de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya i a la doctrina cons-
titucional i de l’Alt òrgan consultiu de la Generalitat.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2013 

Alícia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Ser-
ra, portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca; María José 
García Cuevas; Eva García Rodríguez; María Dolors 
Montserrat i Culleré; Dolors López Aguilar; Marisa 
Xandri Pujol; Alícia Alegret Martí; Rafael Luna Vi-
vas; Rafael López Rueda; Juan Milián Querol; Manuel 
Reyes López; Jordi Roca Mas; José Antonio Coto Ro-
quet; Sergio Santamaría Santigosa; Fernando Sánchez 
Costa;cSergio García Pérez; diputats, del GP del PPC

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata·
lunya sobre l’observança del pluralisme po·
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
juny del 2013
Tram. 337-00018/10

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 41619 / Coneixement i tramesa a la Comissió de 

Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 29.10.2013

A la presidenta del Parlament

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes 
de juny de 2013 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Atentament,

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

Roger Loppacher i Crehuet
President

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.80. SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre la po·
bresa energètica a Catalunya
Tram. 360-00007/10

Presentació
Síndic de Greuges

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

Em plau lliurar-vos l’informe La pobresa energètica a 
Catalunya, que com sabeu, diversos impactes socials, 
sanitaris i mediambientals i, en qualsevol cas, la quali-
tat de vida de les persones que la pateixen es veu afec-
tada, sense oblidar les complicacions que genera l’acu-
mulació dels deutes pel sobreesforç que han de fer les 
persones a l’hora de pagar els preus de les factures dels 
subministraments, que cada cop són més cars.

Tot esperant que l’anàlisi d’aquest estudi motivi el tre-
ball de la Cambra, us saluda cordialment,

Barcelona, 25 d’octubre de 2013

Síndic de Greuges de Catalunya
Rafael Ribó

Índex

1.  Introducció i objecte de l’actuació d’ofici

2.  Les actuacions dutes a terme pel Síndic

3.  Algunes referències normatives destacables

4.  Les dificultats per identificar el col·lectiu de persones 
afectades 

5.  La necessitat d’una política pública

6.  Experiències d’altres països

7.  Conclusions i propostes

7.1.  Propostes de caràcter operatiu

 1. Reconeixement

 2. Coordinació

 3. Divulgació

 4.  Formació

 5. Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

 6. Col·lectius especialment protegits

 7. Intercanvi d’informació en la interrupció dels 

  subministraments

 8. Accions en l’habitatge

 9. Més enllà dels preus socials

 10. Treva hivernal

 11. Responsabilitat social corporativa

7.2.  Propostes de caràcter normatiu

 12. Accions en l’educació

 13. Butà

 14. Aplicació de beneficis socials en factures d’aigua 

  i llum als llogaters 

 15. Treva hivernal / llindar de l’IRSC

 16. Cànon de l’aigua de les factures impagades

 17. Tarifes d’aigua progressives

 18. Despeses de reconnexió del subministrament elèctric

8. Síntesi del document i propostes

1. Introducció i objecte de l’actuació d’ofici

Avui dia hi ha moltes persones a Catalunya que no po-
den mantenir el seu habitatge a una temperatura ade-
quada per un preu just i, entre aquestes, hi ha un per-
centatge creixent de persones que no pot fer front a les 
factures dels subministraments de llum, aigua o gas. 
Aquesta situació constitueix el que s’anomena pobresa 
energètica, un terme relativament recent però que des-
criu una realitat que fa anys que es produeix i que el 
context econòmic actual ha accentuat.

La pobresa energètica ha empitjorat les condicions de 
moltes persones que ja abans vivien al llindar de la po-
bresa. L’augment progressiu del preu dels subministra-
ments els darrers anys –especialment, de l’electricitat– 
sumat a la limitació o reducció d’alguns ajuts i subsidis 
ha fet que per a molta gent els serveis d’electricitat, gas 
o aigua s’hagin convertit en una despesa difícil o im-
possible d’afrontar. En aquest sentit, cal remarcar que 
fa temps que algunes entitats socials destinen part dels 
seus esforços i recursos a cobrir els subministraments 
bàsics que els usuaris del servei no poden pagar.

La pobresa energètica implica diversos impactes soci-
als, sanitaris i mediambientals i, en qualsevol cas, la 
qualitat de vida de les persones que la pateixen es veu 
afectada, sense oblidar les complicacions que genera 
l’acumulació dels deutes pel sobreesforç que han de fer 
les persones a l’hora de pagar els preus de les factures 
dels subministraments, que cada cop són més cars.

En conseqüència, i amb la finalitat de trobar propostes 
que puguin evitar que més persones pateixin aquest 
fenomen conegut com a pobresa energètica, en data 25 
de març de 2013 el Síndic va decidir iniciar aquesta 
actuació d’ofici amb l’objectiu d’analitzar quines me-
sures es podrien adoptar des d’administracions i em-
preses prestadores de serveis per tal d’actuar en aquest 
àmbit, ja sigui pel que fa als preus, la reducció del con-
sum o l’ajut a les persones i famílies més vulnerables 
per mitjà de mesures que col·laborin a cobrir –total-
ment o en part– les despeses generades pel consum de 
l’electricitat, el gas o l’aigua.

2. Les actuacions dutes a terme pel Síndic

En data 25 de març de 2013 el Síndic va decidir iniciar 
aquesta actuació d’ofici. A banda de la informació i la 
documentació rebuda per escrit, en dates 4 de juny, 10 
de juliol i 3 d’octubre de 2013 es van mantenir diver-
ses reunions, entre d’altres, amb les administracions, 
els organismes i les entitats que es detallen a conti-
nuació: 

– Departament de Benestar Social i Família

– Institut Català d’Energia (ICAEN)

– Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat In-
dustrial (Departament d’Empresa i Ocupació)
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– Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (Ajunta-
ment de Barcelona)

– Federació de Municipis de Catalunya

– Associació Catalana de Municipis i Comarques

– Càritas Diocesana de Barcelona

– Creu Roja de Catalunya

– Fundació Privada Mambré

– Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

– Endesa

– Agbar

– Gas Natural Fenosa

Així mateix, tant l’Agència Catalana del Consum com 
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter també han fet 
arribar al Síndic el seu informe sobre aquesta qüestió.

Finalment, el Síndic també va intercanviar informació 
sobre aquest assumpte i les experiències en els orde-
naments respectius amb les institucions de l’Ombuds-
man Services (Regne Unit), del Médiateur de l’Éner-
gie (França) i del Service de Médiation de l’Énergie/
Ombudsman Energie (Bèlgica).

3. Algunes referències normatives destacables

El preàmbul de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(2006) assenyala que «el poble català continua procla-
mant avui com a valors superiors de la seva vida col-
lectiva la llibertat, la justícia i la igualtat, i manifesta 
la seva voluntat d’avançar per una via de progrés que 
asseguri una qualitat de vida digna per a tots els que 
viuen i treballen a Catalunya».

L’Estatut també inclou en la seva part normativa una 
sèrie de preceptes que serveixen per emmarcar el fe-
nomen que ens ocupa i les actuacions que han d’adop-
tar tant les administracions públiques com els altres 
actors que hi tenen un paper.

Així, l’article 30, dedicat als drets d’accés als serveis 
públics i a una bona Administració, determina que 
«totes les persones tenen dret a accedir en condicions 
d’igualtat als serveis públics i als serveis econòmics 
d’interès general» i que «les administracions públi-
ques han de fixar les condicions d’accés i els estàn-
dards de qualitat d’aquests serveis, amb independència 
del règim de llur prestació».

Per la seva banda, l’article 42 (cohesió i benestar so-
cials) assenyala que «els poders públics han de vetllar 
per la plena integració social, econòmica i laboral de 
les persones i dels col·lectius més necessitats de pro-
tecció, especialment dels que es troben en situació de 
pobresa i de risc d’exclusió social».

Finalment, tan sols resta citar dos preceptes que deli-
miten l’àmbit competencial de la Generalitat de Cata-
lunya en els camps de l’energia i l’habitatge: 

Article 133. Energia i mines

«Correspon a la Generalitat la competència comparti-
da en matèria

d’energia. Aquesta competència inclou en tot cas: [...]

c) El desplegament de les normes complementàries de 
qualitat dels serveis de subministrament d’energia.»

Article 137. Habitatge

«Correspon a la Generalitat la competència exclusiva 
en matèria d’habitatge, que inclou en tot cas: [...]

f) Les normes sobre l’habitabilitat dels habitatges.

g) La innovació tecnològica i la sostenibilitat aplicable 
als habitatges.»

Finalment, tampoc no es pot obviar que el Codi de 
consum de Catalunya (Llei 22/2010, de 20 de juliol) 
defineix com a serveis bàsics els serveis de caràcter 
essencial i necessaris per a la vida quotidiana o que 
tenen un ús generalitzat entre les persones consumi-
dores, entre els quals s’inclouen de forma expressa els 
subministraments (art. 251-2).

4. Les dificultats per identificar el col·lectiu 
de persones afectades

Tot i que es podria afirmar que la pobresa energètica 
és un fenomen relativament nou en el nostre país, hi 
ha diversos elements que permeten detectar la presèn-
cia i l’extensió d’aquesta problemàtica en un panorama 
general en el qual, segons l’Idescat, la taxa de risc a la 
pobresa o exclusió social (taxa AROPE) a Catalunya 
va ser del 26,7% el 2011.1

L’Idescat també disposa d’informació i dades sobre 
la població amb privació material severa a Catalunya, 
que inclou aquelles persones que tenen unes condici-
ons de vida restringides per la manca de recursos i que 
no es poden permetre, entre d’altres, pagar les factures 
dels serveis públics o mantenir la llar adequadament 
calenta. Segons l’Enquesta de condicions de vida cor-
responent al 2011, a Catalunya hi ha 193.000 llars –un 
6,9% del total– que no poden assumir la despesa de 
mantenir l’habitatge a una temperatura adequada. Val 

1. http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&v0=3&v1=3&v3=55
97&v4=5930&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTx=B (pàgina web de 
l’Idescat consultada el 27 de setembre de 2013). La taxa AROPE (At-
risk-of poverty or exclusion) és un indicador que recull la proporció de 
població que o bé es troba en situació de risc a la pobresa, o bé es 
troba en situació de privació material severa, o bé viu en llars amb una 
intensitat de treball molt baixa.

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=3&V3=5597&V4=5930&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=3&V3=5597&V4=5930&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B
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a dir que, en el mateix any, a la UE-27 aquesta xifra se 
situa en el 9,8%. 2

Ara bé, tal com posen en relleu diferents estudis pu-
blicats per l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu 
Roja a Catalunya o la Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social, certament hi ha altres manifestacions de la 
pobresa energètica que no es recullen en aquests indi-
cadors sobre la temperatura de l’habitatge.

Així, l’Observatori de la Vulnerabilitat de la Creu Ro-
ja a Catalunya, en el marc del seu 5è estudi sobre ha-
bitatge i col·lectius vulnerables, elaborat al juliol del 
2013, ha fet una enquesta sobre una mostra de 16.059 
usuaris corresponents a persones que es beneficien 
dels programes de lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social i receptors de productes de suport personal (ali-
mentació, higiene, parament de la llar...) per a la gent 
gran, que tinguin habitatge. Segons aquest estudi, un 
71% dels enquestats assenyala que té «dificultats greus 
per poder pagar els rebuts» i un de cada tres acumula 
deutes per aquest concepte, a banda del fet que «mol-
tes d’aquestes famílies ja han patit el tall de submi-
nistraments o han rebut la comunicació que es farà de 
manera imminent». 3 

D’altra banda, cal tenir present que hi ha dificultats 
per identificar tant el nombre com les característi-
ques de les persones afectades, ja que és possible es-
tablir diferents criteris de vulnerabilitat energètica, te-
nint presents les característiques pròpies de cadascun 
dels serveis subministrats (electricitat, gas o aigua). 
L’adopció de decisions en aquest àmbit recomana una 
definició prèvia de l’univers de persones afectades, tot 
i que cal admetre que no és fàcil establir criteris gene-
rals en aquest sentit.

Per tal de poder fer aquesta definició de l’univers de 
possibles persones afectades, s’ha de tenir en comp-
te que les situacions de pobresa energètica acostumen 
a ser un producte de la combinació de tres factors: el 
baix nivell de renda, la qualitat insuficient de l’edifici 
(aïllament tèrmic inadequat, mala climatització, humi-
tats, habitatges amb problemes d’eficiència energèti-
ca...) i els preus elevats de l’electricitat, el gas o l’aigua.

Amb caràcter subjectiu, a l’hora d’aplicar aquests cri-
teris identificadors caldria tenir present que entre els 
grups socials més vulnerables a la pobresa energèti-
ca hi figuren les persones més grans de seixanta-cinc 
anys, les famílies monoparentals, les persones en atur, 
les persones que perceben prestacions socials i les per-
sones amb nivell de renda baixos.

En aquest sentit, les dificultats per conèixer el nombre 
de persones que poden ser destinatàries de mesures 

2. http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?type=pcaxis&path=/t25/p453/e01/
l0/&file=02003.px. Enquesta de condicions de vida de l’Institut Naci-
onal d’Estadística (pàgina web consultada el 10 d’octubre de 2013).

3. http://www.creuroja.org/AP/CM/3812P199/Presentacio_del_5e_es-
tudi_de_l_Observatori_de_vulnerabilitat__Habitatge_i_col_lectius_
vulnerables_.aspx (pàgina web consultada el 27 de setembre de 2013).

socials o d’ajut en aquest àmbit poden actuar com un 
fre perquè algunes administracions i empreses adoptin 
mesures en relació amb aquest fenomen. Per tant, sem-
bla convenient, en primer terme, establir una definició 
com més aproximada millor del que es considera una 
persona vulnerable a l’efecte de definir qui està afectat 
per la pobresa energètica.

Així mateix, i més enllà de la tasca de l’Administració 
per definir les persones afectades per la pobresa ener-
gètica o els criteris per considerar quan una persona 
es troba en aquesta situació, les empreses subminis-
tradores o prestadores dels serveis d’electricitat, gas o 
aigua també han d’adoptar una actitud proactiva i de 
col·laboració en la detecció i prevenció de situacions 
particulars de vulnerabilitat susceptibles de ser inclo-
ses en la definició de pobresa energètica.

És innegable que hi ha situacions d’impagament d’una 
factura que són un indici rellevant per considerar que 
la persona es troba afectada per la pobresa energèti-
ca i, en aquest sentit, les empreses subministradores o 
prestadores dels serveis tenen un paper important per 
tal d’evitar nous casos de pobresa energètica o la cro-
nificació de casos existents. Per això, i sens perjudi-
ci d’enviar els avisos d’impagament que siguin perti-
nents, és important que les empreses subministradores 
informin la persona afectada (que, al cap i a la fi, és 
un client) dels ajuts i beneficis socials existents i de les 
entitats socials i administracions que poden intervenir 
per garantir els seus drets.

En aquest sentit, també és important que les empreses 
informin els serveis socials bàsics de les interrupcions 
o talls en els subministraments que siguin previsibles 
a causa d’impagaments associats a possibles situacions 
de vulnerabilitat energètica i que, si és el cas, puguin 
disposar abans d’un informe d’aquests mateixos ser-
veis socials.

En qualsevol cas, el format i les característiques de la 
informació que hauria de ser intercanviada entre em-
preses i serveis socials és una qüestió que caldria deta-
llar en el marc de la comissió de treball que es propo-
sa en aquesta resolució i que hauria d’incorporar tots 
els actors implicats en aquest fenomen, sempre tenint 
present el dret dels destinataris dels serveis socials a la 
confidencialitat de les dades i de les informacions que 
constin en llurs expedients, d’acord amb la legislació 
de protecció de dades de caràcter personal.

5. La necessitat d’una política pública

La lluita contra la pobresa energètica ha de ser una no-
va prioritat social i ha de ser abordada des de tots els 
àmbits, entre altres coses perquè no només afecta l’ac-
cés a l’electricitat, el gas o l’aigua de la població, sinó 
que afecta també les seves condicions de salut, de con-
sum, d’habitatge, etc.

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?type=pcaxis&path=/t25/p453/e01/l0/&file=02003.px
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?type=pcaxis&path=/t25/p453/e01/l0/&file=02003.px
http://www.creuroja.org/AP/CM/3812P199/Presentacio_del_5e_estudi_de_l_Observatori_de_Vulnerabilitat__Habitatge_i_col_lectius_vulnerables_.aspx
http://www.creuroja.org/AP/CM/3812P199/Presentacio_del_5e_estudi_de_l_Observatori_de_Vulnerabilitat__Habitatge_i_col_lectius_vulnerables_.aspx
http://www.creuroja.org/AP/CM/3812P199/Presentacio_del_5e_estudi_de_l_Observatori_de_Vulnerabilitat__Habitatge_i_col_lectius_vulnerables_.aspx


4 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 178

4.80. INFORMACIó 101

Una mostra de l’absència d’aquesta política la consti-
tueix la Moció 10/X del Parlament de Catalunya, de 
data 25 d’abril de 2013, sobre les polítiques d’inclusió 
social i d’eradicació de la pobresa, per la qual s’insta 
el Govern a: 

«a) Promoure, de manera immediata, les mesures ne-
cessàries –incloses les normatives, si cal– per tal que 
les empreses subministradores d’energia i aigua po-
table no interrompin el subministrament per impaga-
ment si no tenen un informe dels serveis socials bàsics 
i si la unitat familiar rep uns ingressos inferiors al sa-
lari mínim interprofessional o es troba en una situació 
econòmica d’estat de necessitat.

b) Reclamar al Govern de l’Estat la transferència de la 
fixació dels preus bàsics de l’energia per a establir un 
sistema públic de preu social en els subministraments 
bàsics per a la llar d’electricitat, gas natural i gas butà, 
amb la fixació d’uns consums mínims vitals en còm-
put mensual, atenent el nombre de components de la 
llar i de les estacions de l’any, de manera que es fixin 
consums mínims diferents en funció de les condicions 
climàtiques, corresponents com a mínim a dos perío-
des anuals: d’abril a setembre i d’octubre a març.»

L’impagament de les factures dels subministraments 
porta aparellada la interrupció del servei per part de 
l’empresa que el presta. Ara bé, quan la persona afec-
tada no disposa dels recursos per fer el pagament en 
un termini raonable o quan és previsible que persis-
teixi una situació de manca de recursos econòmics, la 
interrupció del subministrament pot comportar una 
degradació de la situació personal i familiar dels afec-
tats, pot fer que s’incrementi el seu grau de vulnerabi-
litat i, segurament, acabarà exigint una despesa públi-
ca superior per atendre la situació creada.

Finalment, hi ha altres elements destacables en aquest 
camí cap a l’elaboració d’una política pública relativa a 
la pobresa energètica que cal remarcar: 

– El Pla de l’energia i canvi climàtic 2012-2020, apro-
vat per acord del Govern de 9 d’octubre de 2012, que 
en l’apartat dedicat als eixos estratègics de la nova po-
lítica energètica catalana assenyala el següent: 

«Cal introduir mecanismes específics preferents per a 
les persones afectades per la pobresa energètica dins 
els actuals sistemes d’ajuts i subvencions en matèria 
energètica en l’àmbit domèstic, que permetin a aquest 
col·lectiu disposar dels serveis energètics bàsics i mi-
llorar les condicions d’eficiència energètica del seu ha-
bitatge i de l’equipament de la seva llar, tot reduint-ne 
la despesa econòmica.»

El Document de bases del Pacte per a la lluita contra 
la pobresa a Catalunya, elaborat pel Departament de 
Benestar Social i Família el setembre de 2012, que in-
clou un apartat específic sobre la pobresa energètica.

Tot i aquests elements, actualment manca una polí-
tica pública relativa a la pobresa energètica que, des 

de l’Administració de la Generalitat, permeti abordar 
aquest fenomen creixent des d’una perspectiva global, 
transversal i coordinada.

6. Experiències d’altres països

A continuació es mencionen breument algunes expe-
riències d’altres països de la Unió Europea que poden 
ser d’interès en aquest moment.

Regne Unit

L’ordenament britànic recull diverses iniciatives per a 
la lluita contra la pobresa energètica i l’ajut a les per-
sones i famílies que poden tenir dificultats per pagar 
les seves factures energètiques. Tot seguit es relacio-
nen algunes d’aquestes iniciatives: 4

Ajuts per al combustible de calefacció durant l’hivern: 
inclouen un import d’entre 100 i 300 lliures per ajudar 
a pagar les factures de calefacció als perceptors d’una 
pensió estatal o d’un altre dels beneficis de la segure-
tat social.

Pla de descomptes per a una llar càlida: Aquest pla és 
una bonificació anual prevista per als consumidors vul-
nerables –o en risc de ser-ho– per la pobresa energètica. 
La rebaixa per al 2013/2014 pot ser d’uns 135 euros. 
Les persones interessades s’han de posar en contacte 
amb el seu proveïdor d’energia per demanar l’ajut.

Estalvi d’energia: Molts proveïdors ofereixen mesures 
d’eficiència energètica gratuïtes o subvencionades als 
clients com a part de plans d’eficiència energètica del 
Govern.

Pla calor assequible ECO: Aquest pla va ser creat pel 
Govern per ajudar les llars que reben certs beneficis de 
l’Estat i volen fer les seves cases més eficients energè-
ticament. Es proporciona finançament a les llars amb 
dificultats per fer un ús eficient de l’energia i a les fa-
mílies que pateixen escassetat de combustible. El pla 
pot finançar la substitució de les calderes de calefacció 
central ineficients i defectuoses per noves calderes de 
baix consum, aïllaments, etc.

Registre de serveis prioritaris: Les persones jubilades, 
amb discapacitat o amb malalties cròniques poden de-
manar al seu proveïdor que els inclogui en el registre 
de serveis prioritaris i gratuïts, que inclouen prestaci-
ons com les següents: 

– Notificació anticipada dels talls d’electricitat plani-
ficats per als clients que depenen del subministrament 
d’energia per raons mèdiques.

– Prioritat en cas d’emergència (això podria incloure la 
provisió d’alternatives de calefacció i cuina en cas de 
desconnexió de la font).

4. https://www.ofgem.gov.uk/information-consumers/domestic-con-
sumers/help-energy-bills (pàgina web consultada el 27 de setembre 
de 2013).

https://www.ofgem.gov.uk/information-consumers/domestic-consumers/help-energy-bills
https://www.ofgem.gov.uk/information-consumers/domestic-consumers/help-energy-bills
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– Els clients poden demanar al seu proveïdor que enviï 
la factura a una altra persona (per exemple, un mem-
bre de la família o un cuidador) que hagi accedit a re-
bre-la (proposta encara en estudi).

– Mesuradors de prepagament i serveis de lectura de 
comptadors trimestrals (si la persona no és capaç de 
llegir el mesurador).

– Informació accessible: les empreses poden oferir als 
clients la informació de contracte i la factura en un 
format accessible, per exemple, amb lletra més gran 
o en Braille.

Deutes i desconnexions: Les personen en deute amb el 
seu proveïdor d’energia han de discutir la seva situació 
amb l’empresa per assolir un acord de pagament ade-
quat, que tingui en compte la capacitat de pagament. 
En cas que sigui impossible arribar a un acord de pa-
gament, s’ha d’oferir la instal·lació d’un comptador de 
prepagament.

Les empreses subministradores no poden desconnec-
tar un habitatge durant els mesos d’hivern (d’1 d’oc-
tubre a 31 de març). A més, algunes empreses s’han 
compromès a no desconnectar de la xarxa un client 
vulnerable en cap època de l’any, entenent per clients 
vulnerables aquelles persones que per raons d’edat, sa-
lut, discapacitat o inseguretat financera greu no estan 
en condicions de garantir el seu benestar personal o el 
benestar personal dels altres membres de la família.

Atenció telefònica: L’associació que representa els 
proveïdors d’energia ha posat en marxa una línia te-
lefònica gratuïta per als clients vulnerables que tenen 
dificultats per pagar les seves factures de combustible.

A Escòcia, el Programa d’assistència energètica: Els 
consumidors escocesos poden rebre assistència en el 
marc del Programa d’assistència energètica de l’exe-
cutiu escocès.

A Gal·les, el pla Nest: Nest és un pla del Govern gal·lès 
dissenyat per ajudar les persones que tenen dificultats 
per pagar les seves factures d’energia, i ofereix una sè-
rie de millores a la llar per escalfar-la de manera més 
eficient i sense fer front a enormes factures d’energia 
(aïllaments, substitucions de calderes, etc).

The Green Deal: Finalment, el Govern britànic tam-
bé ha endegat una iniciativa anomenada The Green 
Deal, que permet als propietaris d’habitatges i nego-
cis implementar millores d’eficiència energètica amb 
una despesa inicial limitada. Els clients van retornant 
aquesta inversió per mitjà de les factures pel subminis-
trament energètic. 5

França

A França existeix un dispositiu d’ajuda per al paga-
ment de les factures: les tarifes socials, que compre-

5. http://www.ombudsman-services.org/downloads/OS%20Annu-
al%20Report%202013.pdf (pàgina web consultada el 27 de setembre 
de 2013).

nen la tarifa de primera necessitat per a l’electricitat i 
una tarifa especial de solidaritat per al gas. Finança-
des conjuntament pels consumidors, aquestes tarifes 
permeten obtenir una reducció sobre la factura d’apro-
ximadament 90 euros de mitjana per la tarifa de pri-
mera necessitat de l’electricitat i de 156 euros per una 
tarifa de gas de calefacció.

L’atribució d’aquest ajut es basa en els ingressos del 
consumidor titular del contracte de subministra-
ment, tot i que des del 8 de març de 2012 l’atribució 
de les tarifes socials és automàtica en la majoria dels 
casos. 6

7. Conclusions i propostes

Tot seguit, i com a resultat dels treballs realitzats, es 
recull una sèrie de conclusions i propostes que es divi-
deixen entre les de caràcter operatiu (propostes 1-11) i 
les de caràcter normatiu (propostes 12-18).

Aquesta diferència es fonamenta en la convicció que 
les primeres, de marcat caràcter operatiu, en permetri-
en la implantació de manera pràcticament immediata, 
atès que –en contrast amb les del segon grup– no re-
queririen, a priori, la modificació de la normativa exis-
tent per posar-les en marxa.

7.1. Propostes de caràcter operatiu

Proposta 1: Reconeixement

És primordial reconèixer i posar en valor públicament 
les iniciatives que les administracions, les empreses i 
les entitats del tercer sector han estat duent a terme per 
fer front a la pobresa energètica.

Fins a la data, hi ha administracions, empreses i enti-
tats socials que han emprès iniciatives amb la finalitat 
d’ajudar les persones que pateixen la pobresa energèti-
ca. Algunes iniciatives han sorgit de les mateixes em-
preses i entitats, molts cops sense suport de l’Admi-
nistració, en detectar una necessitat social que avui ha 
esdevingut de primer ordre.

Proposta 2: Coordinació

Un segon pas aconsella aconseguir una coordina-
ció entre aquestes iniciatives existents per part d’una 
instància amb una visió global, de conjunt. En aquest 
sentit, cal una articulació entre les diverses iniciatives 
que actualment estan duent a terme administracions, 
empreses i entitats socials amb la finalitat d’augmen-
tar l’eficiència en l’aplicació dels recursos existents i 
d’evitar actuacions disperses i fragmentades.

La creació d’una comissió de treball impulsada per l’Ad-
ministració de la Generalitat que reuneixi tots els actors 
implicats, amb voluntat d’estabilitat en el temps i de tre-

6. http://www.ombudsman-services.org/downloads/OS%20Annu-
al%20Report%202013.pdf (pàgina web consultada el 27 de setembre 
de 2013).

http://www.ombudsman-services.org/downloads/OS Annual Report 2013.pdf
http://www.ombudsman-services.org/downloads/OS Annual Report 2013.pdf
http://www.ombudsman-services.org/downloads/OS Annual Report 2013.pdf
http://www.ombudsman-services.org/downloads/OS Annual Report 2013.pdf
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ball conjunt, pot esdevenir un primer pas que superi la 
fragmentació existent i incentivi noves actuacions.

Proposta 3: Divulgació

Com a complement al que ja s’ha exposat, cal que tant 
l’Administració com les empreses i entitats socials in-
crementin i potenciïn la informació i la divulgació so-
bre ajuts, tarifes, abonaments socials i qualsevol altra 
mesura existent.

En aquest sentit, cal valorar l’habilitació d’una pàgi-
na web/base de dades que aglutini tota la informació 
existent i actualitzada per municipis, sectors, empre-
ses i entitats socials sobre les tarifes socials i/o els al-
tres ajuts i mesures previstos per fer front a la pobresa 
energètica.

Aquesta web/base de dades podria ser una bona eina a 
l’abast dels serveis socials de les administracions –es-
pecialment, de les locals– i de les entitats socials que 
treballen en aquest àmbit, però també del personal de 
les oficines municipals i comarcals d’informació al 
consumidor.

Amb relació al cànon social de l’aigua, l’Agència Ca-
talana de l’Aigua ha d’intensificar les accions de divul-
gació, tant entre els municipis com entre les empreses 
subministradores i la ciutadania en general.

Una primera tasca de la comissió de treball que es pro-
posa en el punt anterior hauria de ser aquesta recopila-
ció i divulgació de les iniciatives existents.

Proposta 4: Formació

Cal establir una línia de formació específica adreçada 
a tots els treballadors socials des de les administra-
cions (especialment dels serveis socials municipals) i 
les entitats socials perquè puguin disposar de coneixe-
ments suficients i d’informació actualitzada sobre tots 
els recursos disponibles per fer front al fenomen de la 
pobresa energètica.

Així, aquesta formació hauria de fer referència, espe-
cíficament i com a mínim, a tres àmbits en els quals hi 
ha possibilitats d’actuació: 

– Accions amb relació a les factures dels subministra-
ments

– Accions amb relació a l’habitatge

– Altres ajuts o beneficis 

També s’ha de valorar la inclusió del personal de les 
OMIC i les OCIC en aquesta formació, atès el seu 
contacte directe amb persones que contínuament se’ls 
adrecen per demanar informació i assessorament en 
matèria de consum i que, en bona part, afecten les em-
preses de subministraments (electricitat, gas, aigua).

Proposta 5: Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

La xarxa que conformen els habitatges d’inclusió soci-
al pot ser una eina idònia perquè les administracions i 

entitats que els gestionen, d’una banda, i les empreses 
subministradores que hi estiguin interessades, de l’al-
tra, atenguin els subministraments d’electricitat, aigua 
i gas de nombroses persones que es troben en situació 
de vulnerabilitat.

Són diversos els avantatges que ofereix aquesta fórmu-
la de lluita contra la pobresa energètica, atès que per-
met una identificació molt clara de l’univers de perso-
nes beneficiàries i una previsió fàcil de la despesa per 
part des les empreses que decideixin comprometre’s 
en un abast anual o plurianual. A més, permet una vi-
sibilització molt fàcil de la col·laboració de les empre-
ses amb entitats socials que tenen una experiència re-
coneguda en la gestió d’aquests habitatges.

Proposta 6: Col·lectius especialment protegits

El Codi de consum de Catalunya determina quins són 
els col·lectius especialment protegits, que per la con-
currència de determinades característiques són espe-
cialment vulnerables pel que fa a les relacions de con-
sum.

En qualsevol cas, la protecció especial s’ha de donar 
tenint en compte la persona consumidora mitjana del 
col·lectiu en què s’integra la persona consumidora. En 
particular, són col·lectius especialment protegits els in-
fants i els adolescents, les persones grans, les perso-
nes malaltes, les persones amb discapacitats i qualse-
vol altre col·lectiu en situació d’inferioritat o indefensió 
especials.

En conseqüència, les actuacions i iniciatives d’ad-
ministracions i empreses s’han de realitzar tenint en 
compte aquesta determinació del legislador.

Proposta 7: Intercanvi d’informació en la interrupció 
dels subministraments

La col·laboració i l’intercanvi d’informació de les em-
preses subministradores amb els serveis socials bàsics 
esdevé una eina essencial en la detecció i la prevenció 
de situacions personals i familiars que poden acabar 
essent considerades de pobresa energètica.

Per això, podria ser convenient que, abans d’interrom-
pre el subministrament d’electricitat, de gas o d’aigua, 
les empreses prestadores d’aquests serveis poguessin 
disposar d’un informe dels serveis socials bàsics so-
bre la situació de la persona o unitat familiar afectada.

Proposta 8: Accions en l’habitatge

La baixa qualitat de l’edificació és una de les causes 
de la pobresa energètica i, encara que sigui amb un 
caràcter preventiu i a mitjà/llarg termini, cal actuar en 
l’habitatge per condicionar-lo o rehabilitar-lo adequa-
dament.

Proposta 9: Més enllà dels preus socials

Cal estudiar possibles iniciatives que abordin la pro-
blemàtica de la pobresa energètica des d’una una òp-
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tica que vagi més enllà de les bonificacions en el preu 
dels serveis.

En estreta col·laboració amb administracions, entitats i 
empreses, cal potenciar accions en aquesta línia, com 
ara les següents: 

– detecció de necessitats amb relació a la pobresa 
energètica 

– suport a la compra/préstec d’aparells d’electrodo-
mèstics generadors de calor o fred (estufes, ventila-
dors, etc.)

– realització de petits arranjaments a la llar

– divulgació de consells d’estalvi energètic

– tallers, cursos i xerrades d’economia domèstica cen-
trats en l’estalvi energètic

– assessorament i elaboració de plans personalitzats 
d’estalvi energètic

Proposta 10: Treva hivernal

Cal apostar per una gestió adequada, per part de les 
empreses subministradores, de l’exigència del Codi de 
consum de Catalunya d’un mínim de dues factures im-
pagades abans d’interrompre el subministrament per-
què tingui un efecte equivalent sobre les persones més 
vulnerables anàleg al que en d’altres països té l’ano-
menada treva hivernal, és a dir, la impossibilitat que 
els impagaments de les factures dels consums corres-
ponents al període hivernal puguin suposar la inter-
rupció del subministrament a l’hivern.

En aquest sentit, també cal promoure l’assoliment 
d’acords de les empreses subministradores amb les 
persones afectades perquè, tenint en compte la seva 
capacitat de pagament i el previsible augment del con-
sum durant els mesos d’hivern, es permeti fraccionar 
durant la resta de l’any el pagament de totes o d’una 
part de les factures corresponents a aquest període hi-
vernal.

Proposta 11: Responsabilitat social corporativa

Les empreses s’han de plantejar avui el repte de ges-
tionar l’impacte que tenen en els drets de les persones 
com a part de la seva política de responsabilitat social 
corporativa o d’empresa.

Els drets de les persones és un dels quatre eixos al vol-
tant dels quals s’articula el compromís de les empre-
ses amb el compliment dels objectius de les Nacions 
Unides, l’anomenat Pacte mundial, al qual a Espanya 
s’han adherit centenars d’empreses.

En conseqüència, per raons ètiques i per qüestions lliga-
des al risc reputacional i a la competitivitat, les empre-
ses que subministren serveis bàsics no poden romandre 
alienes a les conseqüències que la seva activitat té so-
bre les persones, especialment les més vulnerables. Per 
això, cal que les empreses de subministraments incor-

porin als seus plans de responsabilitat social un apartat 
específic referit a la pobresa energètica.

7.2. Propostes de caràcter normatiu

Proposta 12: Accions en l’educació

Cal redoblar els esforços sobre l’educació en l’estalvi 
energètic i estudiar la possibilitat d’incloure en els úl-
tims cursos de l’ensenyament secundari obligato ri un 
mòdul d’educació en l’estalvi energètic domèstic per 
aconseguir així un nivell mínim adequat de coneixe-
ment que resulta d’un elevat interès pràctic en la vida 
de la gran majoria de la població.

La prevenció de futures situacions de pobresa energèti-
ca també requereix una ciutadania amb co neixements 
bàsics amb relació als subministraments essencials 
com ara l’electricitat, l’aigua o el gas. Per a això, cal 
estudiar la introducció, en els programes educatius, 
de continguts que proporcionin un mínim de coneixe-
ments de la matèria.

Proposta 13: Butà

És indiscutible que actualment el butà és una font bà-
sica d’energia per a moltes persones que poden ser 
considerades vulnerables. Tot i que el mes de juliol de 
2011, en ocasió de la presentació d’un avantprojecte de 
reforma de la Llei d’hidrocarburs, el Govern espanyol 
va deixar la porta oberta per poder establir un abona-
ment social per al butà, el cert és que fins a la data no 
hi ha hagut avenços.

En la línia del que determina la Moció 10/X del Parla-
ment de Catalunya, cal que el Govern de la Generalitat 
prioritzi l’adopció de mesures davant de l’Administra-
ció general de l’Estat per establir un preu social per al 
gas butà.

Proposta 14: Aplicació de beneficis socials en factures 
d’aigua i llum als llogaters 

Hi ha famílies amb greus dificultats econòmiques i, en 
alguns casos, es tracta de famílies nombroses que no 
es poden acollir a l’abonament social elèctric o al cà-
non social de l’aigua perquè cap membre de la unitat 
familiar que viu en el domicili de subministrament no 
és el titular de la pòlissa, ja que ho és el propietari del 
pis on viuen de lloguer.

En aquest sentit, cal valorar l’adopció de les modifi-
cacions legislatives adequades que permetin tenir en 
compte les condicions de qui ha de satisfer la factura 
del subministrament d’electricitat o d’aigua encara que 
aquest no sigui el titular de la pòlissa, sinó que sigui el 
consumidor i disposi d’un títol de lloguer.

Atès que aquesta proposta pot comportar la modifica-
ció de normatives existents, cal estudiar la possibilitat 
de tenir en compte les condicions dels membres de la 
unitat familiar que resideixin en un domicili en virtut 
d’un contracte de lloguer perquè aquestes persones es 
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puguin beneficiar del bo social en les factures d’elec-
tricitat o del cànon social de l’aigua, per posar-ne dos 
exemples, en lloc de només tenir en compte les condi-
cions del titular de la pòlissa.

Proposta 15: Treva hivernal / llindar de l’IRSC

Cal valorar l’establiment d’una treva hivernal que 
determini la no-interrupció dels subministraments 
d’electricitat, gas o aigua per impagament durant el 
període hivernal per a les persones o famílies que es 
puguin considerar en situació de vulnerabilitat.

Així mateix, cal que des de l’ordenament jurídic es 
promogui l’assoliment d’acords de les empreses sub-
ministradores amb les persones afectades perquè, te-
nint en compte la seva capacitat de pagament i el pre-
visible augment del consum durant els mesos d’hivern, 
es permeti fraccionar durant la resta de l’any el paga-
ment de totes o d’una part de les factures correspo-
nents a aquest període hivernal.

Així mateix, també cal analitzar la limitació de la in-
terrupció del subministrament d’electricitat, gas o ai-
gua en els casos de persones o unitats familiars amb 
ingressos inferiors a l’IRSC (Indicador de renda de su-
ficiència de Catalunya).

Proposta 16: Cànon de l’aigua de les factures impa-
gades

La modificació del cànon de l’aigua, efectuada per 
la Llei 5/2012, ha comportat, entre altres canvis, que 
les entitats subministradores d’aigua han d’abonar a 
l’Agència Catalana de l’Aigua el cànon de l’aigua que 
han liquidat als clients, encara que no estigui cobrat.

Aquest canvi comporta que l’entitat subministrado-
ra –sigui una empresa concessionària o directament 
l’ajuntament– no només deixa de cobrar el que con-
sumeixen les persones titulars de la pòlissa, sinó que 
també ha de fer front a uns imports de cànon de l’aigua 
per consums aliens.

En alguns casos, les entitats subministradores ator-
guen facilitats per al pagament de les factures, per 
exemple en forma d’ajornament de la quantitat pen-
dent de pagament o mitjançant el fraccionament de 
l’import en diversos terminis.

En conseqüència, semblaria adequat l’impuls d’una 
modificació normativa que fes responsable cadascun 
dels actors en joc en el subministrament d’aigua de les 
conseqüències dels impagaments de les factures per 
part de persones que es troben en situació de vulnera-
bilitat. I, especialment, es tractaria que l’ACA assumís 
la gestió del deute corresponent al cànon de l’aigua en 
aquests casos i adoptés les mesures oportunes per fer-
ho, tenint en consideració que es tracta d’un deute con-
tret per persones que es troben en situació de vulnera-
bilitat per fer front al pagament d’un servei bàsic com 
ara l’aigua o que poden estar incloses en algun dels col-
lectius especialment protegits pel Codi de consum de 

Catalunya. Les administracions locals haurien d’actu-
ar de manera anàloga amb relació als altres conceptes 
impositius que de vegades es recapten per mitjà del 
rebut de l’aigua.

Proposta 17: Tarifes d’aigua progressives

En coherència amb el que el Síndic ha suggerit en di-
verses ocasions als ajuntaments, cal apostar per l’es-
tabliment de tarifes d’aigua que siguin progressives, 
és a dir, de tarifes que s’estableixin per trams i en les 
quals el preu augmenti a mesura que s’incrementa el 
consum.

S’entén que aquesta estructura tarifària és més acon-
sellable que aquella que fixa un consum mínim igual 
per a tots els usuaris. En essència, els avantatges 
d’una estructura tarifària progressiva es poden con-
cretar en el següent: desincentiva el malbaratament 
d’aigua, estimula l’estalvi d’un recurs que és escàs i 
permet incorporar un primer tram ajustat al consum 
bàsic de les persones que actuaria de facto com una 
tarifa social.

Proposta 18. Despeses de reconnexió del subministra-
ment elèctric 

L’article 88 del Reial decret 1955/2000, d’1 de de-
sembre, determina que «les despeses que origini la 
suspensió del subministrament són a càrrec de l’em-
presa distribuïdora i la reconnexió del subministra-
ment, en cas de tall justificat, és a càrrec del con-
sumidor o subjecte qualificat, que ha d’abonar una 
quantitat equivalent al doble dels drets de connexió 
als usuaris vigents com a compensació per les despe-
ses de desconnexió».

Els comptadors intel·ligents o de telegestió han de per-
metre realitzar operacions relacionades amb el submi-
nistrament d’electricitat (alta, baixa, modificació de 
potència o tarifa, etc.) de manera remota i en un breu 
termini de te mps.

Per aquest motiu, i amb vista a la futura implementa-
ció del sistema de telegestió, es proposa la modificació 
de la normativa vigent perquè, amb relació a les des-
peses de reconnexió, es tingui en consideració la situ-
ació de vulnerabilitat energètica de les persones que 
han vist interromput el subministrament d’electricitat 
per aquesta causa.

8. Síntesi del document i propostes

– La pobresa energètica, entesa com la dificultat per 
fer front a les factures de subministraments bàsics 
(electricitat, gas, aigua), és un fenomen social crei-
xent.

– L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que 
totes les persones tenen dret a accedir en condicions 
d’igualtat als serveis públics i als serveis econòmics 
d’interès general i que les administracions han de fi-
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xar les condicions d’accés i els estàndards de qualitat 
d’aquests serveis.

– Hi ha dificultats per identificar tant el nombre com 
les característiques de les persones afectades per la 
pobresa energètica, tot i que aquest fenomen acostu-
ma a ser un producte de la combinació de tres fac-
tors: el baix nivell de renda, la qualitat insuficient de 
l’habitatge i els elevats preus de l’electricitat, el gas o 
l’aigua.

– Actualment manca una política pública relativa a 
la pobresa energètica que, des de l’Administració de 
la Generalitat, permeti abordar aquest fenomen crei-
xent des d’una perspectiva global, transversal i co-
ordinada.

– Altres països, com ara el Regne Unit o França, fa 
anys que han adoptat mesures diverses per mirar 
d’abordar aquest fenomen.

– Propostes del Síndic de Greuges de Catalunya per 
lluitar contra la pobresa energètica (18): 

Propostes de caràcter operatiu: 

1. Cal reconèixer públicament les iniciatives que ad-
ministracions, empreses i entitats del tercer sector han 
estat duent a terme per fer front a la pobresa energè-
tica.

2. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar la 
creació d’una comissió de treball que reuneixi tots els 
actors implicats, amb voluntat d’estabilitat en el temps 
i de treball conjunt i coordinat.

3. Cal que tant l’Administració com les empreses i en-
titats socials incrementin i potenciïn la informació i 
la divulgació sobre ajuts, tarifes, abonaments socials i 
qualsevol altra mesura existent.

4. Cal establir una formació específica adreçada als 
treballadors socials des de les administracions i les 
entitats socials sobre els recursos disponibles per fer 
front al fenomen de la pobresa energètica.

5. La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social pot ser una 
eina idònia perquè les administracions i les entitats 
que els gestionen, d’una banda, i les empreses sub-
ministradores que hi estiguin interessades, de l’altra, 
atenguin els subministraments de nombroses persones 
en situació de vulnerabilitat.

6. Cal que les actuacions i les iniciatives d’administra-
cions i empreses tinguin en compte els col·lectius espe-
cialment protegits pel Codi de consum de Catalunya, 
és a dir, infants i adolescents, persones grans, perso-
nes malaltes o persones amb discapacitats.

7. Cal que l’intercanvi d’informació entre empreses 
subministradores i serveis socials bàsics esdevingui 
una eina essencial en la detecció i la prevenció de si-
tuacions personals i familiars de pobresa energètica, 
especialment en els casos en què es prevegi el tall del 
subministrament.

8. Cal actuar en els habitatges per condicionar-los o 
rehabilitar-los adequadament, com a eina de prevenció 
a mitjà/llarg termini de casos de pobresa energètica.

9. Cal estudiar iniciatives que abordin la pobresa ener-
gètica des d’una una òptica que vagi més enllà de les bo-
nificacions en el preu dels serveis (assessorament a les 
famílies, divulgació de consells d’estalvi energètic, etc.).

10. Cal apostar per una gestió adequada, per part de 
les empreses subministradores, de l’exigència del Codi 
de consum de Catalunya d’un mínim de dues factures 
impagades abans d’interrompre el subministrament 
perquè tingui un efecte equivalent sobre les persones 
més vulnerables anàleg al que en d’altres països té 
l’anomenada treva hivernal.

11. Cal que les empreses subministradores incorporin 
als seus plans de responsabilitat social un programa 
específic relatiu a la pobresa energètica.

Propostes que requereixen modificacions normatives: 

12. Cal redoblar els esforços sobre l’educació en l’es-
talvi energètic i estudiar la inclusió en l’ensenyament 
secundari obligato ri d’un mòdul d’educació en l’estal-
vi energètic domèstic.

13. Cal que el Govern de la Generalitat prioritzi 
l’adopció de mesures davant de l’Administració gene-
ral de l’Estat per establir un preu social per al gas butà.

14. Cal valorar les modificacions legislatives adequades 
que permetin aplicar les bonificacions socials a qui ha 
de satisfer la factura del subministrament d’electricitat o 
d’aigua, encara que no sigui el titular de la pòlissa, sinó 
que sigui el consumidor i disposi d’un títol de lloguer.

15. Cal valorar l’establiment d’una treva hivernal que 
determini la no-interrupció dels subministraments per 
impagament durant el període hivernal per a les perso-
nes en situació de pobresa energètica o la limitació de 
la interrupció dels subministraments a les persones o 
unitats familiars amb uns ingressos inferiors a l’IRSC 
(Indicador de renda de suficiència de Catalunya).

16. Cal impulsar una modificació normativa que faci 
responsable cadascun dels actors en joc en el subminis-
trament d’aigua de les conseqüències dels impagaments 
de les factures per part de persones que es troben en si-
tuació de vulnerabilitat i, especialment, cal que l’ACA 
assumeixi la gestió del deute corresponent al cànon de 
l’aigua i adopti les mesures oportunes per fer-ho tenint 
en consideració les situacions de pobresa energètica.

17. Cal apostar per l’establiment de tarifes d’aigua que 
siguin progressives, és a dir, en què el preu augmenti a 
mesura que s’incrementa el consum.

18. Cal modificar la normativa vigent perquè, amb re-
lació a les despeses de reconnexió, es tingui en consi-
deració la situació de vulnerabilitat energètica de les 
persones que han vist interromput el subministrament 
d’electricitat per aquesta causa.
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Quadre-resum de les propostes de modificació normativa

Proposta Text de la proposta Normativa afectada Administració afectada

Proposta 12 Cal redoblar els esforços sobre l’educació en 
l’estalvi energètic i estudiar la inclusió en l’ense-
nyament secundari obligato ri d’un mòdul d’edu-
cació en l’estalvi energètic domèstic.

Legislació educativa
Administració de l’Estat 
i Administració de la Ge-
neralitat

Proposta 13 Cal que el Govern de la Generalitat prioritzi 
l’adopció de mesures davant de l’Administració 
general de l’Estat per establir un preu social per 
al gas butà.

Legislació d’hidrocar-
burs 7 Administració de l’Estat

Proposta 14 Cal valorar les modificacions legislatives ade-
quades que permetin aplicar les bonificacions 
socials a qui ha de satisfer la factura del submi-
nistrament d’electricitat o d’aigua, encara que no 
sigui el titular de la pòlissa, sinó que sigui el con-
sumidor i disposi d’un títol de lloguer.

Legislació del sector 
elèctric 8

Legislació del cànon de 
l’aigua 9

Administració de l’Estat

Administració de la Ge-
neralitat

Proposta 15 Cal valorar l’establiment d’una treva hivernal que 
determini la no-interrupció dels subministra-
ments per impagament durant el període hivernal 
per a les persones en situació de pobresa ener-
gètica o la limitació de la interrupció dels sub-
ministraments a les persones o unitats familiars 
amb uns ingressos inferiors a l’IRSC (Indicador 
de renda de suficiència de Catalunya).

Legislació dels sectors 
elèctric i d’hidrocarburs

Legislació de consum, 
de serveis socials o de 
qualitat del subministra-
ment elèctric 10

Ordenances municipals

Administració de l’Estat

Administració de la Ge-
neralitat

Administracions locals

Proposta 16 Cal impulsar una modificació normativa que faci 
responsable cadascun dels actors en joc en el 
subministrament d’aigua de les conseqüències 
dels impagaments de les factures per part de 
persones que es troben en situació de vulnera-
bilitat i, especialment, cal que l’ACA assumei-
xi la gestió del deute corresponent al cànon de 
l’aigua i adopti les mesures oportunes per fer-ho 
tenint en consideració les situacions de pobresa 
energètica.

Legislació del cànon de 
l’aigua

Administració de la Ge-
neralitat

Proposta 17 Cal apostar per l’establiment de tarifes d’aigua 
que siguin progressives, és a dir, en què el preu 
augmenti a mesura que s’incrementa el consum

Ordenances municipals Administracions locals

Proposta 18 Cal modificar la normativa vigent perquè, amb 
relació a les despeses de reconnexió, es tingui 
en consideració la situació de vulnerabilitat ener-
gètica de les persones que han vist interromput 
el subministrament d’electricitat per aquesta 
causa.

Legislació del sector 
elèctric Administració de l’Estat

7. Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

8. Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.

9. Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

10. Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya; Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i Llei 18/2008, de 23 de 
desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric.
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4.88. CONSELLS ASSESSORS DEL PARLAMENT

4.88.01. CONSELL ASSESSOR DEL PARLAMENT 
SOBRE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parla·
ment sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/10

Substitució de membres
Reg. 41721 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

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

el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que la diputada María José García Cuevas ha es-
tat designada representant del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya per a formar part de Con-
sell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 
(CAPCIT).

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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	Sol·licitud de pròrroga
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	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 136/X del Parlament de Catalunya, sobre l’estació de tren de Torelló
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	Control del compliment de la Resolució 137/X, sobre l’establiment de trobades de treball periòdiques de representació política del Baix Llobregat
	Tram. 290-00116/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 187/X, sobre els estudis de viabilitat del port de Palamós com a espai transfronterer Schengen
	Tram. 290-00151/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 193/X, sobre la situació i les necessitats de finançament de les obres de la nova estació de la Zona Franca de la línia 9 del metro
	Tram. 290-00157/10
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	Control del compliment de la Resolució 199/X, sobre la modernització del parc mòbil dels serveis regionals de ferrocarril de les Terres de l’Ebre
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	Tram. 290-00165/10
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	Tram. 290-00182/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 223/X, sobre els estudis de màster universitari d’agrònoms
	Tram. 290-00187/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 247/X, sobre la negociació d’un pacte de finançament per a la Universitat Politècnica de Catalunya
	Tram. 290-00210/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 270/X, sobre la integració urbana de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Igualada i Vilanova del Camí
	Tram. 290-00232/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control de compliment de la Resolució 293/X, sobre la no-renovació d’una professora de la Càtedra Príncep d’Astúries de la Universitat de Georgetown, de Washington, per raons d’opinió
	Tram. 290-00255/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 305/X, sobre la programació del tancament de centres penitenciaris i l’obertura dels nous centres i sobre les solucions per a la depuradora, l’abastament d’aigua i els accessos al Centre Penitenciari Mas d’Enric, al 
	Tram. 290-00261/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 306/X, sobre el tancament del Centre Penitenciari de Tarragona i la posada en funcionament del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar
	Tram. 290-00262/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 23/X, sobre el procés per a constituir una banca pública al servei dels interessos col·lectius
	Tram. 390-00023/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 24/X, sobre el desplegament dels Mossos d’Esquadra i les mesures per a combatre la inseguretat ciutadana
	Tram. 390-00024/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 39/X, sobre la situació de l’ensenyament universitari
	Tram. 390-00039/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 44/X, sobre la regulació de la tasca dels voluntaris de clubs i entitats esportives sense ànim de lucre i llur relació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social
	Tram. 390-00044/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 45/X, sobre l’impuls de la celebració dels Jocs Mediterranis a Tarragona el 2017
	Tram. 390-00045/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 46/X, sobre la situació de la comunicació i la producció audiovisuals
	Tram. 390-00046/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 47/X, sobre les polítiques públiques de memòria democràtica
	Tram. 390-00047/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 48/X, sobre la cultura i la política de subvencions culturals
	Tram. 390-00048/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 49/X, de rebuig del Pla hidrològic de l’Ebre i sobre les accions que el Govern ha d’emprendre amb motiu de l’aprovació d’aquest pla
	Tram. 390-00049/10
	Designació de la Comissió competent


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre el pagament i la liquidació del deute amb les entitats del tercer sector social
	Tram. 354-00181/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el projecte de construcció de la xarxa Xfocat
	Tram. 354-00193/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el pla Xfocat
	Tram. 354-00195/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’estat de la qualitat de l’aire i la contaminació atmosfèrica a les àrees urbanes
	Tram. 354-00199/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’Eugeni Rodríguez Jiménez, portaveu del Front d’Alliberament Gai de Catalunya i de l’Observatori contra l’Homofòbia, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’
	Tram. 352-00331/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Catalina Pallàs Picó, presidenta de Famílies de Lesbianes i Gais, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la tra
	Tram. 352-00332/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Roqueta Manén, secretari general de la Coordinadora LGTB i president de Gais Positius, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homo
	Tram. 352-00333/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Emilio Ruiz Pérez, president del Casal Lambda, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 352-00334/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joana López Roldán, Associació de Transsexuals de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòb
	Tram. 352-00335/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Elena Longares, coordinadora de Lesbianes a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 352-00336/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Reverte i Mariné, president d’H20 Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals del Camp de Tarragona, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicaci
	Tram. 352-00337/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pau Gálvez, del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Girona, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia
	Tram. 352-00338/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Mellinas Gil, de l’Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la
	Tram. 352-00339/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Jaurena, Rosa Borge, Mercè Otero, Olga Viñuales i Montse Pineda, responsables de la redacció de les bases de la llei de la VIII legislatura, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes
	Tram. 352-00340/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal coordinador del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexua
	Tram. 352-00341/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Pujol Tarrés, responsable de l’estudi «Aproximació a la situació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia a Catalunya», amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transs
	Tram. 352-00342/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jesús Generelo, director de la investigació «Acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes» i secretari general de la Federación Española Lesbiana, Gay, Transexual y Bisexual, amb relació a la Proposi
	Tram. 352-00343/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rocío Rubio, intendent dels Mossos d’Esquadra, participant en la redacció i realització dels protocols contra l’homofòbia de la Policia de la Generalitat de Catalunya - Mossos d’Esquadra, amb relació a la Proposició de llei de
	Tram. 352-00344/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Entitat Tal com Som d’Osona amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 352-00345/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miguel Ángel Aguilar García, fiscal coordinador del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i tra
	Tram. 352-00346/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Màrius Garcia Andrade, jurista, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 352-00347/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carmen Parra Rodríguez, membre de l’Observatori Català de la Família, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la
	Tram. 352-00348/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Enric Florensa, director de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò
	Tram. 352-00349/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Vidal Rodà, professor de la Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’
	Tram. 352-00350/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Cristiana de Gais i Lesbianes amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transf
	Tram. 352-00351/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Estel·la Pareja, directora de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i l
	Tram. 352-00352/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngels Mataró, directora general de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE), amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbi
	Tram. 352-00353/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fernando Fuster-Fabra, en representació de Gay Sitges Link, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbi
	Tram. 352-00354/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Muñoz, president de Stop Sida, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 352-00355/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jacques Schoofs, president de Panteres Grogues, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 352-00356/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gemma Sánchez, en representació d’Assessorament, Counselling, Orientació i Recursos per a Dones Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i tra
	Tram. 352-00357/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Torralba Roselló, pedagog, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 352-00358/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Igual, president de l’Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la les
	Tram. 352-00359/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Arcarons, en representació de l’Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, l
	Tram. 352-00360/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Santos Fèlix, exvicepresident del Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’era
	Tram. 352-00361/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sònia López, representant de la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò
	Tram. 352-00362/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ricardo de la Rosa, advocat, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 352-00363/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Moral Escudero, secretari general de la Confederació Espanyola d’Associacions de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals (Colegas), amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexua
	Tram. 352-00364/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carles Ruiz, representant de Localret, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la visió d’aquesta empresa sobre la nova Llei general de telecomunicacions
	Tram. 356-00441/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del col·lectiu Parad@s + 50, de Terrassa (Vallès Occidental), davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la seva visió de la realitat i les seves propostes
	Tram. 356-00455/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Club de Trabajo, de Badia del Vallès (Vallès Occidental), davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la seva visió de la realitat i les seves propostes
	Tram. 356-00456/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Desocupats Actius de la Garrotxa davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la seva visió de la realitat i les seves propostes
	Tram. 356-00457/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Desocupats Majors de 50 Anys, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la seva visió de la realitat i les seves propostes
	Tram. 356-00458/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Desocupats Grans Actius, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la seva visió de la realitat i les seves propostes
	Tram. 356-00459/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del responsable del Pla director de salut mental i addiccions davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-2016
	Tram. 356-00463/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del responsable del Pla director d’oncologia davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-2016
	Tram. 356-00464/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del responsable del Pla director de malalties de l’aparell circulatori davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-2016
	Tram. 356-00465/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del responsable del Pla director de malalties reumatològiques i de l’aparell locomotor davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-
	Tram. 356-00466/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre el Pla per a la inclusió i cohesió social a Catalunya 2010-2013
	Tram. 356-00467/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de Residus de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè presenti el Pla general de gestió de residus i recursos 2013-2020 i el Pla territorial sectorial d’infraestructures de g
	Tram. 356-00468/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de les Escoles Fàsia davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè expliqui la situació dels alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu i moderada quan a
	Tram. 356-00471/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Albert Oliva Mateu, cap de l’Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, le
	Tram. 356-00472/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan M. Miró, president de l’Agrupació Deportiva Ibèrica LGTB, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals
	Tram. 356-00473/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Albert Barberà, ex-secretari general de la Coordinadora de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Catalunya, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la seva visió sobre la Proposició de llei 
	Tram. 356-00474/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Marc Corral, ex-secretari general de la Coordinadora de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Catalunya, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la seva visió sobre la Proposició de llei de
	Tram. 356-00475/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Escartín, síndic de greuges de Sabadell (Vallès Occidental), davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisex
	Tram. 356-00476/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Daniel Gabarró, vicepresident primer de la Fundació Enllaç, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
	Tram. 356-00477/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Samsó, responsable del Programa per al col·lectiu LGTB, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals 
	Tram. 356-00478/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Santos Fèlix, expresident del centre associatiu Casal Lamdda, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals 
	Tram. 356-00479/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Anton Rius, advocat especialista en qüestions que afecten els gais, les lesbianes, els bisexuals i els transsexuals, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la seva visió sobre la Proposició
	Tram. 356-00480/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Sílvia Morell Capell, psicòloga especialista en qüestions que afecten els gais, les lesbianes, els bisexuals i els transsexuals, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració, perquè exposi la seva visió sobre la Pro
	Tram. 356-00481/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l’elaboració del Pla de ciutadania i de les migracions 2013-2016
	Tram. 356-00482/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del Defensor del Poble del País Basc (Ararteko) davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la seva opinió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i
	Tram. 356-00483/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Lluís Salleras, president del consell d’administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè expliqui l’estat d’elaboració de l’informe sobre els possibles efectes
	Tram. 356-00484/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Lectura Fàcil davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui la seva posició amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 356-00485/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud
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