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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 366/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el garantiment del dret humà a l’aigua
Tram. 250-00313/10
Adopció p. 17

Resolució 367/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el desenvolupament del Pla director urbanístic del Logis 
Penedès
Tram. 250-00321/10
Adopció p. 17

Resolució 368/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la creació de centres logístics i de distribució de mercaderi-
es a les comarques de Tarragona i la construcció del centre 
logístic del Baix Penedès
Tram. 250-00499/10
Adopció p. 18

Resolució 369/X del Parlament de Catalunya, de 
suport a la Comissió del Riu Llobregat i al Manifest pel riu 
Llobregat
Tram. 250-00328/10
Adopció p. 18

Resolució 370/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la modificació de la composició de la comissió de seguiment 
de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
Tram. 250-00380/10
Adopció p. 18

Resolució 371/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la senyalització complementària de la connexió de l’eix Dia-
gonal amb els accessos als ports i els aeroports
Tram. 250-00394/10
Adopció p. 19

Resolució 372/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el soterrament de les vies de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya al pas pels barris de Gràcia i Can Feu, de Sabadell
Tram. 250-00415/10
Adopció p. 19

Resolució 373/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament d’un pont de la carretera BV-2249 entre Sant 
Llorenç d’Hortons i Gelida
Tram. 250-00417/10
Adopció p. 20

Resolució 374/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la neteja del Parc Natural dels Ports
Tram. 250-00424/10
Adopció p. 20

Resolució 375/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la prohibició del pas de camions i vehicles de gran tonat-
ge per la carretera N-II, sobre inversions que n’eliminin els 

punts de més accidentalitat i sobre la transparència en la in-
formació relativa a inversió i gestió de fons públics
Tram. 250-00448/10
Adopció p. 20

Resolució 376/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’ampliació de la freqüència del pas de trens a Viladecans
Tram. 250-00465/10
Adopció p. 21

Resolució 377/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la connexió del col·lector de Pi a l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de Bellver de Cerdanya
Tram. 250-00468/10
Adopció p. 21

Resolució 378/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la modificació del mapa de zones del sistema tarifari integrat
Tram. 250-00474/10
Adopció p. 22

Resolució 379/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la gestió de la finca Bombita, de Deltebre
Tram. 250-00479/10
Adopció p. 22

Resolució 380/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la devolució de l’aportació econòmica de l’Ajuntament de 
Barcelona a la Generalitat destinada a Spanair
Tram. 250-00449/10
Adopció p. 23

Resolució 381/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la política laboral i retributiva amb relació al personal de l’Ad-
ministració de la Generalitat
Tram. 250-00416/10
Adopció p. 23

Resolució 382/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el sector agroalimentari a les Terres de Lleida
Tram. 250-00645/10
Adopció p. 24

Resolució 395/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’elegeixen tres membres de la Junta de Govern de 
l’Institut Català Internacional per la Pau
Tram. 284-00009/10
Adopció p. 24

1.15. Mocions

Moció 55/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures contra la malnutrició infantil
Tram. 302-00085/10
Aprovació p. 24

Moció 56/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
pobresa energètica
Tram. 302-00086/10
Aprovació p. 25
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Moció 57/X del Parlament de Catalunya, sobre el fu-
tur dels mitjans públics audiovisuals
Tram. 302-00088/10
Aprovació p. 26

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fo-
mentar la creació i la consolidació d’empreses
Tram. 300-00097/10
Substanciació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre la renda mínima d’in-
serció
Tram. 300-00098/10
Substanciació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre el projecte Castor 
d’emmagatzematge de gas
Tram. 300-00099/10
Substanciació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre els pressupostos de 
la Generalitat per al 2013
Tram. 300-00100/10
Substanciació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre política cultural
Tram. 300-00101/10
Substanciació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut 
i les relacions amb els proveïdors del sistema sanitari
Tram. 300-00102/10
Substanciació p. 27

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la renda mínima d’inserció
Tram. 202-00017/10
Debat de totalitat p. 28
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 28

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’accés al portal de 
gestió laboral Atri dels treballadors interins cessats inclosos 
en borses de treball de la Generalitat
Tram. 250-00470/10
Rebuig p. 28

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de construcció del complex esportiu Sant Jordi, de Tarra-
gona
Tram. 250-00500/10
Rebuig p. 28

Proposta de resolució sobre els preus de la matrí-
cula dels cicles formatius de grau superior i les mesures per 
a poder accedir a aquests estudis
Tram. 250-00552/10
Retirada p. 28

Proposta de resolució sobre el compliment del 
Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barce-
lona i la Generalitat per a la promoció econòmica i consoli-

dació de Barcelona i la seva àrea d’influència com una desti-
nació de referència en turisme
Tram. 250-00601/10
Rebuig p. 28

Proposta de resolució sobre les mesures per a 
afrontar la catàstrofe provocada per les riuades a la Val 
d’Aran i el Pallars Sobirà
Tram. 250-00608/10
Rebuig p. 28

Proposta de resolució sobre la declaració de zona 
catastròfica de la Val d’Aran i el Pallars Sobirà a conseqüèn-
cia de les riuades del 18 de juny i sobre els ajuts previstos
Tram. 250-00609/10
Rebuig p. 28

Proposta de resolució sobre el rebuig i retirada dels 
símbols commemoratius o d’enaltiment del terrorisme
Tram. 250-00611/10
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre la modificació de la le-
gislació en matèria de cotització i liquidació dels drets de la 
seguretat social en l’àmbit de l’esport de base
Tram. 250-00626/10
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre la continuïtat del cen-
tre de recuperació de fauna salvatge dels Aiguamolls de 
l’Empordà
Tram. 250-00634/10
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre l’eliminació de símbols 
polítics i partidistes en edificis i espais públics
Tram. 250-00639/10
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre l’increment de les par-
tides pressupostàries destinades als espais naturals prote-
gits
Tram. 250-00666/10
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre l’expedient de regula-
ció d’ocupació de Forestal Catalana
Tram. 250-00673/10
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre la reobertura de la uni-
tat local del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural d’Ulldecona
Tram. 250-00706/10
Rebuig p. 29

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la necessitat democràtica de convocar un referèndum 
d’autodeterminació
Tram. 302-00084/10
Rebuig p. 30

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’activitat de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat
Tram. 302-00087/10
Rebuig p. 30

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a fer front als impagaments que patei-
xen els centres concertats d’educació i de sanitat, els prove-
ïdors i les entitats del tercer sector
Tram. 302-00089/10
Rebuig p. 30
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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 governs locals de Catalunya
Tram. 200-00007/10
Debat de totalitat p. 30
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 
Mixt, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya p. 30
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini per a proposar compareixences p. 30

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
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 30

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10
Presentació p. 31

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la neutralitat política 
en l’exercici de l’activitat professional per part dels agents 
dels Mossos d’Esquadra associats a Mossos per la Inde-
pendència
Tram. 250-00734/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’atenció sanitària pública a les persones residents a Catalu-
nya que no han pogut obtenir l’empadronament
Tram. 250-00805/10
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la no-aplicació del co-
pagament dels medicaments que es dispensen als hospitals
Tram. 250-00806/10
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre el Pla de reordenació 
assistencial territorial 2013-2015
Tram. 250-00807/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució de condemna de les agressi-
ons a seus de partits polítics i a llurs militants
Tram. 250-00808/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una inves-
tigació interna sobre la comissaria del Mossos d’Esquadra 
de Ciutat Vella, de Barcelona
Tram. 250-00809/10
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre els impediments i les 
sancions pel fet d’exhibir estelades en els esdeveniments 
esportius
Tram. 250-00810/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la posada en funci-
onament de dues llars residència per a discapacitats intel-
lectuals a Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00811/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre l’aplicació de les reco-
manacions de l’informe derivat del compliment de la Moció 
3/X, sobre les polítiques de salut
Tram. 250-00812/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Aula 
de Formació d’Adults Lloreda - La Pau, de Badalona, i so-
bre la possibilitat de reconvertir-la en un centre de formació 
d’adults
Tram. 250-00813/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
protecció de dades dels fitxers que ha elaborat el Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya
Tram. 250-00814/10
Presentació p. 39

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la necessitat democràtica de convocar un referèndum 
d’autodeterminació
Tram. 302-00084/10
Esmenes presentades p. 40

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la lluita contra la pobresa i l’afavoriment de la inclusió 
social
Tram. 302-00085/10
Esmenes presentades p. 42

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la pobresa energètica
Tram. 302-00086/10
Esmenes presentades p. 47

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’activitat de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat
Tram. 302-00087/10
Esmenes presentades p. 51

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el futur dels mitjans públics audiovisuals
Tram. 302-00088/10
Esmenes presentades p. 53

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a fer front als impagaments que patei-
xen els centres concertats d’educació i de sanitat, els prove-
ïdors i les entitats del tercer sector
Tram. 302-00089/10
Esmenes presentades p. 55

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Calendari de dies inhàbils per al 2014
Tram. 241-00003/10
Acord p. 56
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/10
Ratificació del president p. 57

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 128/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 29/2012, sobre el 
Consell de Treball, Econòmic i Social, corresponent al 2011
Tram. 290-00107/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 57

Control del compliment de la Resolució 131/X, so-
bre el carril VAO de la carretera C-58
Tram. 290-00110/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 58

Control del compliment de la Resolució 139/X, so-
bre el manteniment de les delegacions territorials de Televi-
sió de Catalunya i Catalunya Ràdio
Tram. 290-00118/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 58

Control del compliment de la Resolució 140/X, so-
bre la reconsideració del tancament de l’Escola Sant Baldiri 
i el manteniment de la planificació d’un segon institut, a Lli-
çà d’Amunt
Tram. 290-00119/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 59

Control del compliment de la Resolució 141/X, so-
bre el finançament, la licitació i l’execució de les obres de 
l’Institut Les Aimerigues, l’Institut Can Roca i l’Escola Sala i 
Badrines, a Terrassa
Tram. 290-00120/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 60

Control del compliment de la Resolució 142/X, so-
bre el manteniment de l’Escola El Castell, de Tona, i sobre el 
mapa escolar d’aquest municipi
Tram. 290-00121/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 60

Control del compliment de la Resolució 143/X, so-
bre la matriculació de P3 a les escoles Abel Ferrater i Gil 
Cristià i Arbós, de la Selva del Camp, i sobre el mapa escolar 
d’aquest municipi
Tram. 290-00122/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 61

Control del compliment de la Resolució 145/X, so-
bre el manteniment de les línies de P3 a l’Escola Joan Coro-
mines, de Mataró, i el projecte de construcció del nou centre
Tram. 290-00124/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 61

Control del compliment de la Resolució 146/X, so-
bre la ràtio d’alumnes i el nombre d’aules de P3 a les escoles 
públiques d’Esplugues de Llobregat, i sobre la revisió dels 
concerts amb les escoles concertades d’aquest municipi
Tram. 290-00125/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 62

Control del compliment de la Resolució 147/X, so-
bre la construcció i la posada en marxa de l’Escola Cau de la 
Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 290-00126/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 172/X, so-
bre la construcció del centre de telecomunicacions de Coll 
de Bucs, de Camprodon
Tram. 290-00137/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control de compliment de la Resolució 184/X, per 
la qual s’aprova el Compte general de la Generalitat corres-
ponent al 2010
Tram. 290-00148/10
Sol·licitud de pròrroga p. 64
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 64

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
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 65

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 19/X, sobre les 
polítiques de salut sexual, afectiva i reproductiva i la inter-
rupció voluntària de l’embaràs
Tram. 390-00019/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 65

Control del compliment de la Moció 21/X, sobre 
l’exercici de l’autogovern del poble aranès
Tram. 390-00021/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 66

Control del compliment de la Moció 27/X, sobre els 
jutges substituts i els magistrats suplents del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
Tram. 390-00027/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 67

Control del compliment de la Moció 31/X, sobre el 
model dels col·legis professionals
Tram. 390-00031/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 67

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situa-
ció del Gran Teatre del Liceu
Tram. 354-00102/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Polítiques de Joventut amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el pla d’ocupació juvenil «Insert jove»
Tram. 354-00176/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situa-
ció del Gran Teatre del Liceu
Tram. 354-00177/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situa-
ció del Gran Teatre del Liceu
Tram. 354-00179/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Polítiques de Joventut amb la consellera d’Ensenyament so-
bre la situació dels joves en el moment d’accedir a la univer-
sitat i a la formació professional
Tram. 354-00187/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern so-
bre l’assistència del president de la Generalitat a l’acte de 
beatificació organitzat per l’Església a Tarragona el 13 d’oc-
tubre de 2013
Tram. 354-00192/10
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern so-
bre el compliment dels compromisos de pagament del deu-
te amb les administracions locals
Tram. 354-00194/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els incidents del 18 
d’octubre davant l’empresa Panrico, a Santa Perpètua de 
Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 354-00197/10
Sol·licitud i tramitació p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre l’informe dels greuges del Govern de l’Estat envers Cata-
lunya i sobre la polèmica que ha provocat amb el president 
de la part catalana de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat
Tram. 354-00198/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les circumstàncies de 
la mort d’un ciutadà el 5 d’octubre de 2013
Tram. 354-00201/10
Sol·licitud i tramitació p. 69
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la intervenció dels 
Mossos d’Esquadra en els incidents que van tenir lloc al Ra-
val de Barcelona el 6 d’octubre de 2013, amb la detenció i la 
mort d’un ciutadà
Tram. 354-00203/10
Sol·licitud i tramitació p. 69
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els problemes del 
Departament d’Interior, la política de seguretat i les darreres 
actuacions policials
Tram. 354-00205/10
Sol·licitud i tramitació p. 69
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació dels Mos-
sos d’Esquadra en la detenció d’un ciutadà el 6 d’octubre de 
2013 al barri del Raval, de Barcelona
Tram. 354-00206/10
Sol·licitud i tramitació p. 70
Acord sobre la sol·licitud p. 70

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Joan Maria Gual, 
president de l’Associació d’Actors i Directors Professionals 
de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00280/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Xavier Fina, con-
sultor cultural, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 

reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00281/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Francesca Llopis, 
expresidenta de l’Associació d’Artistes Visuals de l’Estat i 
artista visual, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 352-00282/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Blai Mesa, artista 
visual i gestor cultural, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00283/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Big Mama, cantant 
i compositora, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00284/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Joan M. Minguet, 
president de l’Associació Catalana de Crítics d’Art, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00285/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Carme Zapata, re-
presentant de l’Associació de Sales de Concerts de Cata-
lunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00287/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Ramon Colom, pre-
sident de l’Associació de Productors Audiovisuals, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00288/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Daniel Martínez, 
director de Focus i president de l’Associació d’Empreses de 
Teatre de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00289/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Santiago Lapeira, 
president del Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00290/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Jaume Antich, di-
rector del teatre auditori Àtrium, de Viladecans (Baix Llo-
bregat), amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00291/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72
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Proposta de compareixença d’un representant del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00292/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença del president de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit so-
bre el sector de la cultura
Tram. 352-00293/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació Catalana de Municipis amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit so-
bre el sector de la cultura
Tram. 352-00294/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Camilo Tarrazón, 
president del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00295/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00296/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Companyies de Teatre Professional de 
Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00297/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00298/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Professional de Representants, Promotors i 
Mànagers de Catalunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00299/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00300/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Teatre Nacional de Catalunya amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-

posició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit so-
bre el sector de la cultura
Tram. 352-00301/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Museu Nacional d’Art de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00302/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Grup Enderrock Edicions, SL, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit so-
bre el sector de la cultura
Tram. 352-00303/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de Productors Audiovisuals Federats amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00304/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Lluís Pasqual, di-
rector de teatre, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00305/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Ventura Pons, di-
rector de cinema, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00306/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Montserrat Carulla, 
actriu, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00307/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Carles Duarte, pre-
sident del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00308/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Pep Salazar, gestor 
cultural, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00309/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Ferran Madico, di-
rector de teatre, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00310/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Sergi Belbel, direc-
tor de teatre, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de re-
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forma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 352-00311/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Antoni Daura, presi-
dent del Gremi de Llibreters de Catalunya, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00312/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Isona Passola, pre-
sidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00313/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Joan Manuel Tres-
serras, exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00314/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Carles Canut, actor, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00315/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Roger Mas, músic, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00316/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Gerard Quintana, 
músic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00317/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Maria Mercè Ro-
ca, escriptora, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00318/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’Ernest Folch, editor, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00319/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Txe Arana, actriu 
i dobladora, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 352-00320/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Jaume Mateu Bu-
llich i Montse Trias Muñoz, del Circ Cric, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-

tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00321/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Cesc Gelabert, ba-
llarí i coreògraf, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00322/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Àlex Gorina, crític de 
cinema, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00323/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Lluís Bonet, direc-
tor del Programa de gestió cultural de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00324/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Lluís Noguera, di-
rector de Cosmocaixa, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00325/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Eduard Voltas, editor 
de la revista «Time Out Barcelona», amb relació a la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00326/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Xavier Cubeles, 
professor d’economia del sector audiovisual de la Universi-
tat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00327/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Daniel Martínez, 
president del Grup Focus, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el 
sector de la cultura
Tram. 352-00328/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Jaume Sisa, músic, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00329/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Vicenç Altaió, di-
rector del centre Arts Santa Mònica, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00330/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de la secretària gene-
ral de la Funció Pública davant la Comissió d’Afers Instituci-
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onals perquè informi sobre la situació i les perspectives dels 
interins en l’Administració de la Generalitat
Tram. 356-00414/10
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Empresa i Ocupació davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesu-
res per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00415/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del director general de 
l’Agència Catalana de la Joventut davant la Comissió de Po-
lítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i 
les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00416/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació 
juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprene-
doria
Tram. 356-00417/10
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i 
l’emprenedoria
Tram. 356-00418/10
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i 
l’emprenedoria
Tram. 356-00419/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell Assessor de la Jove Cambra d’Empresaris de 
Barcelona davant la Comissió de Polítiques de Joventut per-
què informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fo-
mentar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00420/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Avalot davant la Comissió de Polítiques de Joventut per-
què informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fo-
mentar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00421/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Acció Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a 
fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00422/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Univer-
sitats i Recerca davant la Comissió de Polítiques de Joven-
tut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
Tram. 356-00423/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença del secretari de Polí-
tiques Educatives davant la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
Tram. 356-00424/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca davant la Comissió 

de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels jo-
ves a la universitat
Tram. 356-00425/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’accés dels joves a la universitat
Tram. 356-00426/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’accés dels joves a la universitat
Tram. 356-00427/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Estudiants Progressistes davant la Comis-
sió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés 
dels joves a la universitat
Tram. 356-00428/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans davant la Co-
missió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ac-
cés dels joves a la universitat
Tram. 356-00429/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat d’Estudiants davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la uni-
versitat
Tram. 356-00430/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Es-
pecial davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre l’accés dels joves a la formació professional
Tram. 356-00431/10
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Estudiants de Formació Professional da-
vant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi 
sobre l’accés dels joves a la formació professional
Tram. 356-00432/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’accés dels joves a la formació professional
Tram. 356-00433/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’accés dels joves a la formació professional
Tram. 356-00434/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Estudiants Progressistes davant la Comis-
sió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés 
dels joves a la formació professional
Tram. 356-00435/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans davant la Co-
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missió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ac-
cés dels joves a la formació professional
Tram. 356-00436/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat d’Estudiants davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la for-
mació professional
Tram. 356-00437/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vila, 
coordinadora de la Plataforma Unitària contra les Violències 
de Gènere, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè expliqui l’estat de la lluita contra les violències de gè-
nere i l’aplicació de les lleis i les eines per a fer-hi front
Tram. 356-00453/10
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Du-
ran i Lleida, president de la part catalana de la Comissió Bi-
lateral Generalitat-Estat, davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre la seva actuació en la Comissió 
i sobre l’informe dels greuges del Govern de l’Estat envers 
Catalunya
Tram. 356-00461/10
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Francisco Marco, 
director de Método 3, davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00462/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació davant la Co-
missió d’Interior perquè expliqui els informes tècnics de se-
guiment de moviments socials fets pel Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya
Tram. 356-00491/10
Sol·licitud p. 82

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

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el ba-
lanç de la implantació de l’impost sobre les estades en es-
tabliments turístics
Tram. 355-00076/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 82

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre la situació del Gran 
Teatre del Liceu
Tram. 355-00077/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 82
Substanciació p. 82

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals amb la vicepresidenta del Govern sobre el compliment 
dels compromisos de pagament del deute amb les adminis-
tracions locals
Tram. 355-00078/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 82

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb el conseller de la Presidència sobre l’informe dels 
greuges del Govern de l’Estat envers Catalunya i sobre la 
polèmica que ha provocat amb el president de la part cata-
lana de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat
Tram. 355-00079/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 83

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de 
Joventut amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el pla 
d’ocupació juvenil «Insert jove»
Tram. 355-00080/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 83

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de 
Joventut amb la consellera d’Ensenyament sobre la situació 
dels joves en el moment d’accedir a la universitat i a la for-
mació professional
Tram. 355-00081/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 83

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les circumstàncies de la detenció i 
la mort d’un ciutadà el 5 d’octubre de 2013
Tram. 355-00082/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 83

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

Compareixença de Carme Zapata, de l’Associació 
de Sales de Concerts de Catalunya, o de la persona en què 
aquesta associació delegui, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el 
sector de la cultura
Tram. 353-00177/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de Ramon Colom, president de 
l’Associació de Productors Audiovisuals, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit so-
bre el sector de la cultura
Tram. 353-00178/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de Daniel Martínez, director de Fo-
cus i president de l’Associació d’Empreses de Teatre de Ca-
talunya, o de les persones d’ambdues entitats en qui de-
legui, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00179/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de Camilo Tarrazón, president del 
Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya, o de la per-
sona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00180/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Carles Duarte, president del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, o de la persona 
del Consell en qui delegui, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el 
sector de la cultura
Tram. 353-00181/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00182/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Professional de Representants, Promotors i Mànagers 
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de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00183/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença d’una representació del Teatre Na-
cional de Catalunya amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 353-00184/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença d’una representació del Museu Na-
cional d’Art de Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el 
sector de la cultura
Tram. 353-00185/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença d’una representació del Grup En-
derrock Edicions, SL, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 353-00186/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Ventura Pons, director de ci-
nema, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00187/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Montserrat Carulla, actriu, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00188/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Pep Salazar, gestor cultural, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00189/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Ferran Madico, director de te-
atre, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00190/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Sergi Belbel, director de teatre, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00191/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’Antoni Daura, president del Gre-
mi de Llibreters de Catalunya, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 353-00192/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de 
l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-

ció de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 353-00193/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Joan Manuel Tresserras, excon-
seller de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00194/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Carles Canut, actor, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00195/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Roger Mas, músic, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00196/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Gerard Quintana, músic, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00197/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Maria Mercè Roca, escriptora, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00198/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’Ernest Folch, editor, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00199/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Txe Arana, actriu i dobladora, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00200/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Jaume Mateu Bullich i Montse 
Trias Muñoz, del Circ Cric, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el 
sector de la cultura
Tram. 353-00201/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Cesc Gelabert, ballarí i coreò-
graf, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00202/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença d’Àlex Gorina, crític de cinema, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00203/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Lluís Bonet, director del Progra-
ma de gestió cultural de la Universitat de Barcelona, amb 
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relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00204/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Lluís Noguera, director de Cos-
mocaixa, amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00205/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença d’Eduard Voltas, editor de la revista 
Time Out Barcelona, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 353-00206/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença de Xavier Cubeles, professor 
d’economia del sector audiovisual de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00207/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença de Jaume Sisa, músic, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00208/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença de Conxita Oliver, directora del 
centre Arts Santa Mònica amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el 
sector de la cultura
Tram. 353-00209/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença de Santiago Lapeira, president del 
Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00210/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença de Jaume Antich, director del tea-
tre auditori Àtrium, de Viladecans (Baix Llobregat), amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00211/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença del president de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 353-00212/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença del president de l’Associació Cata-
lana de Municipis amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 353-00213/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de Lluís Pasqual, director de teatre, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-

grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00214/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de Joan Maria Gual, president de 
l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00215/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de Xavier Fina, consultor cultural, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00216/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de Francesca Llopis, expresidenta 
de l’Associació d’Artistes Visuals de l’Estat i artista visual, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00217/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença de Blai Mesa, artista visual i gestor 
cultural, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00218/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença de Big Mama, cantant i composi-
tora, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00219/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença de Joan M. Minguet, president de 
l’Associació Catalana de Crítics d’Art, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00220/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença d’Eugeni Rodríguez Jiménez, por-
taveu del Front d’Alliberament Gai de Catalunya i de l’Ob-
servatori 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. 353-00221/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

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 transfòbia
Tram. 353-00222/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença de Joaquim Roqueta Manén, se-
cretari 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’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00223/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença d’Emilio Ruiz Pérez, president del 
Casal Lambda, amb relació a la Proposició de llei de drets 
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de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00224/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença de Joana López Roldán, de l’Asso-
ciació de Transsexuals de 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. 353-00225/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

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 trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 353-00226/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença de Miquel Reverte i Mariné, pre-
sident 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 transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la trans-
fòbia
Tram. 353-00227/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença de Pau Gálvez, del Consell Munici-
pal 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, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00228/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença de José Mellinas Gil, de l’Associa-
ció 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’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00229/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

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. 353-00230/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal co-
ordinador 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’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 353-00231/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

Compareixença de Joan Pujol Tarrés, responsa-
ble 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 transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00232/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

Compareixença de Jesús Generelo, director de la 
investigació «Acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio 
en adolescentes y jóvenes» i secretari general de la Fede-
ración Española Lesbiana, Gay, Transexual y Bisexual, 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. 353-00233/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

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 Gene-
ralitat 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’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00234/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

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 transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la trans-
fòbia
Tram. 353-00235/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

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. 353-00236/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença de Carmen Parra Rodríguez, mem-
bre 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 transfòbia
Tram. 353-00237/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

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 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00238/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’Enric Vidal Rodà, professor de la 
Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les per-
sones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradi-
cació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00239/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció 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. 353-00240/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’Estel·la Pareja, directora de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, 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. 353-00241/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

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’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00242/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94
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Compareixença de Fernando Fuster-Fabra, en re-
presentació 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. 353-00243/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

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’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00244/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de Jacques Schoofs, president 
de Panteres Grogues, 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. 353-00245/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de Gemma Sánchez, en represen-
tació d’Assessorament, Counselling, Orientació i Recursos 
per a Dones Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals, amb rela-
ció a 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. 353-00246/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de Francesc Torralba Roselló, pe-
dagog, 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. 353-00247/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de Joan Igual, president de l’As-
sociació 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’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00248/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença d’Albert Arcarons, en representa-
ció 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, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00249/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

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 trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 353-00250/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

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. 353-00251/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

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. 353-00252/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de Rafael Moral Escudero, secre-
tari 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, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00253/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de Pere Antoni de Dòria Lagunas, 
ex-director general de Caixa Laietana, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00190/10
Substanciació p. 96

Compareixença d’Albert Juncà i Guasch, ex-direc-
tor general de Caixa Laietana, 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. 357-00191/10
Substanciació p. 96

Compareixença de Jordi Torrents, excap d’audito-
ria de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Investigació so-
bre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00192/10
Substanciació p. 96

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Nacional de Magatzems Frigorífics de Carn i Sales d’Es-
pecejament davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre la 
situació del sector carni, el model de seguretat alimentària i 
les polítiques de preus públics i taxes d’escorxadors i sales 
d’especejament
Tram. 357-00383/10
Substanciació p. 96

Compareixença del director general de l’Agència 
Catalana de la Joventut davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut per a informar sobre l’ocupació juvenil i les mesu-
res per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 357-00457/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a informar sobre l’ocupació juve-
nil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 357-00458/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença d’una representació del Consell 
Assessor de la Jove Cambra d’Empresaris de Barcelona 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar 
sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocu-
pació i l’emprenedoria
Tram. 357-00459/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença d’una representació d’Avalot da-
vant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar so-
bre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació 
i l’emprenedoria
Tram. 357-00460/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97
Substanciació p. 97

Compareixença d’una representació d’Acció Jove 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar 
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sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocu-
pació i l’emprenedoria
Tram. 357-00461/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97
Substanciació p. 97

Compareixença del secretari d’Universitats i Recer-
ca davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a infor-
mar sobre l’accés dels joves a la universitat
Tram. 357-00462/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença del secretari de Polítiques Educati-
ves davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a infor-
mar sobre l’accés dels joves a la universitat
Tram. 357-00463/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença del director de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca davant la Comissió de Po-
lítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves 
a la universitat
Tram. 357-00464/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Nacional d’Estudiants de Catalunya davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels 
joves a la universitat
Tram. 357-00465/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació de Joves Estudiants de Catalunya davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels 
joves a la universitat
Tram. 357-00466/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Estudiants Progressistes davant la Comissió de Polí-
tiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves a 
la universitat
Tram. 357-00467/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació del Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels jo-
ves a la universitat
Tram. 357-00468/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació del Sindicat 
d’Estudiants davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre l’accés dels joves a la universitat
Tram. 357-00469/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Estudiants de Formació Professional davant la Comis-
sió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés 
dels joves a la formació professional
Tram. 357-00470/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Nacional d’Estudiants de Catalunya davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels 
joves a la formació professional
Tram. 357-00471/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Joves Estudiants de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels jo-
ves a la formació professional
Tram. 357-00472/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Estudiants Progressistes davant la Comissió de Políti-
ques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves a la 
formació professional
Tram. 357-00473/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’una representació del Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels jo-
ves a la formació professional
Tram. 357-00474/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’una representació del Sindicat 
d’Estudiants davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre l’accés dels joves a la formació pro-
fessional
Tram. 357-00475/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença de Francisco Marco, director de 
Método 3, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a in-
formar sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 357-00476/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’Albert Oliva Mateu, cap de l’Àrea 
Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana dels Mos-
sos d’Esquadra, davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració per a exposar 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. 357-00477/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença de Joan M. Miró, president de 
l’Agrupació Esportiva Ibèrica LGTB, davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a exposar 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. 357-00478/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’Albert Barberà, ex-secretari ge-
neral de la Coordinadora de Lesbianes, Gais, Transsexuals 
i Bisexuals de Catalunya, davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a exposar la seva visió sobre 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. 357-00479/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença de Marc Corral, ex-secretari ge-
neral de la Coordinadora de Lesbianes, Gais, Transsexuals 
i Bisexuals de Catalunya, davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a exposar la seva visió sobre 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. 357-00480/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença de Josep Escartín, síndic de greu-
ges de Sabadell (Vallès Occidental), davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a exposar 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. 357-00481/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença de Daniel Gabarró, vicepresident 
primer de la Fundació Enllaç, davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a exposar la seva visió sobre la 
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Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 357-00482/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença de Jordi Samsó, responsable del 
Programa per al col·lectiu LGTB, davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració per a exposar 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. 357-00483/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença de Santos Fèlix, expresident del 
Casal Lambda, davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració per a exposar 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. 357-00484/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença de Josep Anton Rius, advocat es-
pecialista en qüestions que afecten els gais, les lesbianes, 
els bisexuals i els transsexuals, davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració per a exposar 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. 357-00485/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença de Sílvia Morell Capell, psicòloga 
especialista en qüestions que afecten els gais, les lesbianes, 
els bisexuals i els transsexuals, davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració, per a exposar 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. 357-00486/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Lectura Fàcil davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració per a explicar la seva posició amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 357-00487/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Calendari de tardes festives per al 2013
Tram. 395-00013/10
Acord p. 101
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 366/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment del dret humà a 
l’aigua
Tram. 250-00313/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 11, 30.10.2013, DSPC-C 234

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 d’octubre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el garantiment del dret 
humà a l’aigua (tram. 250-00313/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya considera que l’accés a 
l’aigua és un dret humà i que és obligació dels poders 
públics de garantir-lo, i insta el Govern a pronunci-
ar-se en aquest mateix sentit.

2. El Parlament de Catalunya considera que l’abasta-
ment d’aigua i la gestió de recursos hídrics no es po-
den regir per les normes del mercat, i insta el Govern a 
pronunciar-se en aquest mateix sentit.

3. El Parlament de Catalunya s’adhereix –i insta també 
el Govern a fer-ho– a la iniciativa ciutadana europea 
sobre el dret humà a l’accés a l’aigua i al sanejament, 
i a considerar, per tant, l’aigua un dret humà que ha 
d’arribar a tots els territoris i abastir tots els ciutadans, 
amb independència que la puguin pagar o no.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Difondre l’adhesió a l’esmentada campanya i fer-la 
visible de manera clara en les dependències de l’Admi-
nistració de la Generalitat, i a facilitar espais per a la 
recollida de signatures en aquest sentit.

b) Promoure l’accés universal a l’aigua potable i al seu 
sanejament, i assegurar la preservació dels limitats re-
cursos hídrics públics per a les generacions actuals i 
les futures.

5. El Parlament de Catalunya acorda fer arribar aques-
ta resolució a les institucions de la Unió Europea i als 
seus estats membres a fi que vetllin perquè tots els

ciutadans puguin tenir garantit el dret a l’aigua i al seu 
sanejament.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 367/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el desenvolupament del Pla di-
rector urbanístic del Logis Penedès
Tram. 250-00321/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 11, 30.10.2013, DSPC-C 234

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 d’octubre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el desenvolupament del 
Pla director urbanístic del Logis Penedès (tram. 250-
00321/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 16062).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb referència al Logis 
Penedès, insta el Govern a: 

a) Impulsar el desenvolupament del Pla director urba-
nístic del Logis Penedès, continuant durant l’any 2013 
la tramitació i l’aprovació de les figures urbanístiques 
corresponents.

b) Crear mecanismes de promoció i de foment d’aques-
ta plataforma logística per a propiciar l’atracció d’in-
versions, la instal·lació d’operadors logístics i la crea-
ció d’ocupació.

c) Demanar al Govern de l’Estat que el projecte del 
tercer fil del Corredor Mediterrani, de Tarragona a 
Castellbisbal, prevegi la connexió ferroviària necessà-
ria per al Logis i la connexió amb l’autopista.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 368/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la creació de centres logístics i 
de distribució de mercaderies a les comar-
ques de Tarragona i la construcció del cen-
tre logístic del Baix Penedès
Tram. 250-00499/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 11, 30.10.2013, DSPC-C 234

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 d’octubre de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la creació de centres logís-
tics i de distribució de mercaderies a les comarques de 
Tarragona i la construcció del centre logístic del Baix 
Penedès (tram. 250-00499/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28113).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fomentar la creació de centres logístics i de distri-
bució de mercaderies a les comarques de Tarragona 
que generin activitat econòmica i ocupació aprofitant 
el potencial de les infraestructures d’aquest territori.

b) Impulsar la construcció del centre logístic del Baix 
Penedès d’acord amb el projecte existent i el Pla direc-
tor urbanístic que s’està tramitant, en consens amb el 
territori.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 369/X del Parlament de Catalu-
nya, de suport a la Comissió del Riu Llobre-
gat i al Manifest pel riu Llobregat
Tram. 250-00328/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 11, 30.10.2013, DSPC-C 234

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 d’octubre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució de suport al Manifest pel riu 

Llobregat (tram. 250-00328/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 16036).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Donar suport al Manifest pel riu Llobregat amb 
l’objectiu de fer un reconeixement al riu que ha estat 
lligat a la història de les poblacions riberenques.

b) Donar suport a la Comissió del Riu Llobregat, in-
tegrada per administracions i entitats, en la realització 
d’activitats que ajudin a un millor coneixement dels va-
lors del riu Llobregat i que impliquin activament la ciu-
tadania en la descoberta, la conservació i l’ús del riu.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 370/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la modificació de la composició 
de la comissió de seguiment de la línia ferro-
viària entre Lleida i la Pobla de Segur
Tram. 250-00380/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 11, 30.10.2013, DSPC-C 234

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 30 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la modificació de 
la composició de la comissió de seguiment de la lí-
nia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur (tram. 
250-00380/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 18103).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a modificar 
la composició de la comissió de seguiment de la línia 
ferroviària Lleida - la Pobla de Segur per a donar-hi 
entrada a un representant proposat per l’Ajuntament de 
Tremp, dos representants proposats per les organitza-
cions sindicals més representatives del territori i dos 
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representants de les organitzacions empresarials de 
l’àmbit del turisme de les Terres de Lleida.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 371/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la senyalització complementària 
de la connexió de l’eix Diagonal amb els ac-
cessos als ports i els aeroports
Tram. 250-00394/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 11, 30.10.2013, DSPC-C 234

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 d’octubre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la senyalització comple-
mentària de la connexió de l’eix Diagonal amb els ac-
cessos als ports i els aeroports (tram. 250-00394/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 20415).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a analitzar 
la senyalització d’orientació que hi ha a l’eix Diagonal 
i, en cas que sigui necessari, implantar la senyalització 
complementària sobre la connexió amb les vies d’ac-
cés als ports i els aeroports de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 372/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el soterrament de les vies de Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya al 
pas pels barris de Gràcia i Can Feu, de Sa-
badell
Tram. 250-00415/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 11, 30.10.2013, DSPC-C 234

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 d’octubre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el soterrament de les  
vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al 
pas pels barris de Gràcia i Can Feu, de Sabadell (tram. 
250-00415/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 20425).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a signar 
un nou conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Sabadell per a fer realitat el soterrament de les vies 
de Ferrocarrils de la Generalitat al pas pels barris de 
Gràcia i Can Feu de la ciutat, en què les dues adminis-
tracions manifestin la voluntat compartida de portar 
a terme el projecte i en què s’estableixi com a fórmu-
la principal de finançament del projecte l’obtenció de 
plusvàlues urbanístiques derivades de la modificació 
del planejament urbanístic vigent en l’àmbit dels bar-
ris de Gràcia, Can Feu i Hostafrancs de la ciutat de 
Sabadell.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 373/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament d’un pont de la 
carretera BV-2249 entre Sant Llorenç d’Hor-
tons i Gelida
Tram. 250-00417/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 11, 30.10.2013, DSPC-C 234

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 d’octubre de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el millorament d’un pont 
de la carretera BV-2249 entre Sant Llorenç d’Hortons i 
Gelida (tram. 250-00417/10), presentada pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 20416).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a comu-
nicar a la Diputació de Barcelona, que és l’organisme 
titular de la carretera BV-2249, la necessitat que pro-
cedeixi, si escau, a l’anàlisi i al possible millorament 
del pont que hi ha al punt quilomètric 2,3, entre Sant 
Llorenç d’Hortons i Gelida.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 374/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la neteja del Parc Natural dels Ports
Tram. 250-00424/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 11, 30.10.2013, DSPC-C 234

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 d’octubre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la neteja del Parc Na-
tural dels Ports (tram. 250-00424/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Promoure una actuació extraordinària i urgent, amb 
el coneixement i la participació dels propietaris parti-
culars allí on estiguin afectats, dirigida a reduir sensi-
blement la quantitat i el risc dels arbres i les branques 
caiguts al massís del Port com a conseqüència de les 
abundants nevades que s’hi han produït.

b) Cercar, juntament amb les necessàries partides 
pressupostàries, la possible col·laboració d’entitats, 
fundacions, plans d’ocupació específics i altres que 
facin ràpida i efectiva l’actuació, com ara el Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), les agrupaci-
ons de defensa forestal, les entitats excursionistes i els 
grups ecologistes, la Federació Catalana d’Associa-
cions de Propietaris Forestals i l’Obra Social «la Cai-
xa», entre altres.

c) Prioritzar dins els treballs de neteja i prevenció, 
abans que comenci la propera campanya d’estiu, la ne-
teja de pistes i accessos que puguin facilitar en el cas 
d’incendi els accessos a totes les zones del Parc.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 375/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la prohibició del pas de cami-
ons i vehicles de gran tonatge per la carre-
tera N-II, sobre inversions que n’eliminin els 
punts de més accidentalitat i sobre la trans-
parència en la informació relativa a inversió i 
gestió de fons públics
Tram. 250-00448/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 11, 30.10.2013, DSPC-C 234

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 d’octubre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la prohibició del pas 
de camions i vehicles de gran tonatge per la carre-
tera N-II i sobre la compactació del seu traçat (tram. 
250-00448/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Ini ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 26007).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir la prohibició del pas de camions i vehicles 
de gran tonatge per la carretera N-II.

b) Instar el Govern de l’Estat, per mitjà del Ministeri 
de Foment, a invertir en infraestructures a la carretera  
N-II que eliminin els punts negres de més accidenta-
litat.

c) Mantenir una transparència total en la informació 
relativa a inversió i gestió de fons públics, i, en con-
cret, exigir informació dels convenis signats entre el 
Ministeri de Foment i Abertis respecte a les indemnit-
zacions i la concessió de les autopistes catalanes.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió

Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 376/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ampliació de la freqüència del 
pas de trens a Viladecans

Tram. 250-00465/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 11, 30.10.2013, DSPC-C 234

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 30 d’octubre de 2013, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la freqüència del pas de trens a Viladecans (tram. 
250-00465/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 26019) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 26047).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Estudiar urgentment, conjuntament amb l’Ajunta-
ment de Viladecans, les mesures aplicables per a am-
pliar la freqüència de pas del servei ferroviari a Vila-
decans.

b) Presentar-li l’estudi de demanda i la memòria eco-
nòmica i financera del cost d’implantació de la proposta 
de millorament de servei a Viladecans per a fer-ne la 
valoració.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 377/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la connexió del col·lector de Pi a 
l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Bellver de Cerdanya

Tram. 250-00468/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 11, 30.10.2013, DSPC-C 234

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 d’octubre de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la connexió del col·lector 
de Pi a l’estació depuradora d’aigües residuals de Bell-
ver de Cerdanya (tram. 250-00468/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 28095).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar fent les actuacions necessàries amb el 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
per tal que, com més aviat millor, es disposi del conve-
ni definitiu de cessió de l’ús o explotació del col·lector 
de connexió del nucli de Pi a l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de Bellver de Cerdanya, que permeti a 
l’Agència Catalana de l’Aigua assumir la gestió i l’ex-
plotació del col·lector i connectar-lo a l’estació depura-
dora de Bellver de Cerdanya.

b) Fer les gestions pertinents per tal que l’estació depu-
radora d’aigües residuals de Bellver de Cerdanya i les 
seves instal·lacions de connexió puguin ésser cedides 
definitivament a l’Agència Catalana de l’Aigua o a les 
administracions locals del territori, per mitjà del con-
veni corresponent, en qualsevol forma legal, comen-
çant per l’encàrrec de gestió, mentre no s’aconsegueixi
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el canvi de qualificació d’instal·lació d’interès general 
que permeti la cessió de la titularitat plena.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 378/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la modificació del mapa de zones 
del sistema tarifari integrat

Tram. 250-00474/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 11, 30.10.2013, DSPC-C 234

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 30 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la modificació del 
mapa de zones del sistema tarifari integrat (tram. 
250-00474/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 28097).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Sol·licitar a l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) la reconsideració del mapa de zones del sis-
tema tarifari integrat de Transports Metropolitans de 
Barcelona quan s’implanti el nou sistema de valida-
ció i venda basat en la T-Mobilitat, que en tot cas tin-
drà lloc abans de finalitzar aquesta desena legislatu-
ra, garantint que el municipi de Sant Cugat del Vallès 
no estigui inclòs en una corona superior a la d’altres 
municipis que estan situats a més distància geogràfica 
de Barcelona, i així mateix, demanar a l’ATM la re-
alització d’un estudi sobre l’establiment d’un sistema 
de quilometratge que pugui substituir, a mitjà termini, 
l’actual sistema tarifari integrat en el marc del projecte 
T-Mobilitat.

b) Modificar, abans de finalitzar el 2013, havent estu-
diat si és factible tècnicament, l’actual títol de trans-
port de què disposen els estudiants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, per tal que permeti la com-
binació de diferents mitjans de transport públic i que 
s’estableixi un títol de transport similar per als estudi-
ants d’altres universitats.

c) Prolongar el trajecte de la línia 1 de rodalia de Ca-
talunya per tal que finalitzi el recorregut a Sant Cugat 
del Vallès en comptes d’acabar a Molins de Rei.

d) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè doti una partida pressupostària per a la 
construcció de l’intercanviador de l’estació de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de Vol-
pelleres i l’estació de rodalia de Sant Cugat del Vallès, 
i, mentre no es dugui a terme aquesta obra, fer obres 
de millorament de l’actual enllaç entre les estacions 
d’FGC de Volpelleres i de rodalia de Coll Favà amb 
la finalitat de reduir la distància que s’ha de recórrer, 
dins les disponibilitats pressupostàries.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió

Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 379/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la gestió de la finca Bombita, de 
Deltebre

Tram. 250-00479/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 11, 30.10.2013, DSPC-C 234

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 d’octubre de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la gestió de la finca Bom-
bita, de Deltebre (tram. 250-00479/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 26540) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 28090).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per 
a crear, amb caràcter d’urgència, la comissió mixta 
per a la gestió de la finca Bombita del municipi de 
Deltebre, en compliment de l’acord assumit per la Se-
cretaria d’Estat de Canvi Climàtic, amb l’objectiu de 
transformar l’espai –llacuna, arrossars, edificacions  
i instal·lacions– en un actiu ambiental i turístic de 
gran importància per a donar a conèixer un dels espais
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més singulars de la recentment declarada Ebrebios-
fera.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 380/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la devolució de l’aportació eco-
nòmica de l’Ajuntament de Barcelona a la 
Generalitat destinada a Spanair
Tram. 250-00449/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 18, 30.10.2013, DSPC-C 232

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el 30 d’octubre de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la devolució de l’aportació 
econòmica de l’Ajuntament de Barcelona a la Genera-
litat destinada a Spanair (tram. 250-00449/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26025) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 26050).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Proposar a l’Ajuntament de Barcelona de deixar 
sense efecte la devolució pactada dels 25 milions d’eu-
ros d’aportació municipal al conveni de promoció de 
la ciutat de Barcelona que comportava ajuts a Spanair 
a canvi d’inversions ja fetes anteriorment al conveni 
signat a aquest efecte.

b) Presentar a l’Ajuntament de Barcelona i negociar-hi 
un catàleg d’actuacions per a dur a terme a la ciutat 
amb la finalitat de saldar el deute pendent de 25 mi-
lions d’euros.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

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

Resolució 381/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la política laboral i retributiva 
amb relació al personal de l’Administració de 
la Generalitat
Tram. 250-00416/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 18, 30.10.2013, DSPC-C 232

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el 30 d’octubre de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la jornada de dedicació 
especial del personal de l’Administració de la Gene-
ralitat i sobre les retribucions dels directius del sector 
públic (tram. 250-00416/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 20373) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 20418).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació al personal de 
l’Administració de la Generalitat, insta el Govern a: 

a) Revisar els supòsits sobre implantació de la jornada, 
horari i percepció de complements de dedicació espe-
cial i conceptes anàlegs i suprimir els que no respon-
guin a l’exercici d’una activitat d’especial complexitat, 
responsabilitat i dedicació.

b) Suprimir el complement de dedicació especial als 
llocs singulars i als assimilats a òrgans actius, a partir 
de l’establiment d’uns criteris clars i objectius, amb la 
voluntat de mantenir estrictament els que comportin 
tasques de gestió que no es puguin acomplir en jorna-
da ordinària.

c) Incloure en l’avantprojecte de llei de mesures del 
2014 un precepte que estableixi amb claredat les re-
tribucions salarials per als directius del sector públic 
de l’Administració de la Generalitat, a partir d’una es-
cala que estigui en funció del pressupost i el nombre 
de treballadors de l’ens. Les retribucions mai no po-
den superar les dels consellers ni les dels alts càrrecs 
i subdirectors de l’Administració de la Generalitat, en 
funció dels dos criteris esmentats. Els criteris d’avalu-
ació dels directius han d’ésser públics i el resultat de 
l’avaluació s’ha de publicar anualment en el Portal de 
la Transparència.

d) Revisar, regular i eliminar progressivament els 
drets derivats de l’assistència per part d’òrgans supe-
riors, alts càrrecs i treballadors a òrgans col·legiats de 
qualsevol tipus i a adaptar, a aquest efecte, els acords 
de govern reguladors vigents.
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e) Requerir als ens del sector públic els òrgans col-
legiats dels quals hagi d’assistir o en els quals hagi 
d’actuar en qualitat de patró o administrador, entre al-
tres, algun alt càrrec o treballador públic de l’Admi-
nistració de la Generalitat, la preceptiva inclusió no-
minativa d’aquesta persona en la seva assegurança de 
responsabilitat civil.

f) Adoptar mesures de flexibilitat horària i, a aquest 
efecte, establir normativament el reconeixement del 
dret a 37,5 hores de lliure disposició, en còmput anu-
al, per motius de salut i conciliació de la vida laboral 
i familiar.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

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

Resolució 382/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el sector agroalimentari a les Ter-
res de Lleida
Tram. 250-00645/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 7, 30.10.2013, DSPC-C 235

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 30 
d’octubre de 2013, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’aturada de la deslocalització del 
grup de treball de millora genètica animal de l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Lleida 
(tram. 250-00645/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a treballar 
amb les institucions del territori per a aprofundir en el 
posicionament competitiu de les Terres de Lleida com 
a nucli del clúster agroalimentari català i contribuir a 
l’enfortiment de la marca Lleida com a marca de qua-
litat i de referència.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

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

Resolució 395/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’elegeixen tres membres de 
la Junta de Govern de l’Institut Català Inter-
nacional per la Pau
Tram. 284-00009/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 20, 06.11.2013, DSPC-P 36

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 de no-
vembre de 2013, atès el finiment de mandat d’Alfons 
Banda i Tarradellas, Anna Bastida i Navarro, Vicenç 
Fisas i Armengol, Arcadi Oliveres i Boadella i Antoni 
Pigrau i Solé com a membres de la Junta de Govern 
de l’Institut Català Internacional per la Pau, d’acord 
amb els articles 6 i 7 de la Llei 14/2007, del 5 de de-
sembre, de l’Institut Català Internacional per la Pau, i 
la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració 
del sector públic per a agilitar l’activitat administrati-
va, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya elegeix Alfons Banda i 
Tarradellas, Magda Oranich i Solagran i Antoni Pi-
grau i Solé membres de la Junta de Govern de l’Institut 
Català Internacional per la Pau.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

1.15. MOCIONS

Moció 55/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les mesures contra la malnutrició infantil
Tram. 302-00085/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 20, 07.11.2013, DSPC-P 37

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de no-
vembre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la lluita contra la pobresa i l’afavori-
ment de la inclusió social (tram. 302-00085/10), pre-
sentada pel diputat Rafael López i Rueda, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
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(reg. 44934), pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 44953) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 44955).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya, amb relació als pactes i 
plans contra la pobresa, insta el Govern a situar l’apli-
cació de mesures contra la malnutrició infantil en el 
marc dels plans integrals per a combatre la pobresa 
infantil en el conjunt de Catalunya o en els diferents 
territoris que la integren, a fi que les diverses actua-
cions engegades es puguin coordinar i puguin donar 
respostes compartides, més eficaces i globals, a les ne-
cessitats dels infants que es troben en aquesta situació.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Moció 56/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la pobresa energètica
Tram. 302-00086/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 20, 07.11.2013, DSPC-P 37

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de no-
vembre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la pobresa energètica (tram. 
302-00086/10), presentada pel diputat Joan Herrera 
Torres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 44927), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
44935), pel Grup Mixt (reg. 44939), pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
44949) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 44954).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya es ratifica en el com-
pliment de la Moció 34/X, aprovada el 3 de juliol de 
2013, que instava el Govern a garantir, «per mitjà d’un 
pla de xoc de garantia alimentària i una partida pres-
supostària oberta, que per al curs 2013-2014 cap infant 
no es quedi sense una beca de menjador per limitaci-
ons pressupostàries» i que l’accés a la beca depengui 

«dels barems econòmics i socials actuals de la família 
de l’infant».

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Adoptar les mesures pertinents per a facilitar allot-
jament a les famílies afectades per llançaments hipo-
tecaris i a les víctimes de desallotjament per impaga-
ments de lloguer, tant en el cas de l’edifici de Salt com 
a la resta de Catalunya, posant a llur disposició un ha-
bitatge social, o mantenint-les en el mateix habitatge, 
i exercint les accions polítiques i legals pertinents da-
vant les entitats bancàries titulars de les hipoteques o 
dels edificis ocupats, especialment amb la Societat de 
Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Ban-
cària (Sareb).

b) Crear una taula sobre pobresa energètica com a es-
pai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternatives 
i solucions, amb la participació de l’Administració lo-
cal, associacions de consumidors, entitats socials, ex-
perts en aquesta matèria i empreses subministradores. 
Aquesta taula, entre altres funcions, ha de fer recoma-
nacions al Govern i als ens locals per a: 

Primer. Determinar un sistema públic de tarifes soci-
als reduïdes per a col·lectius amb insuficiència de re-
cursos.

Segon. Garantir el subministrament d’un mínim vital 
d’aigua potable, de sanejament i d’energia als domi-
cilis de les famílies que no en puguin pagar les fac-
tures, quan el conjunt de residents tinguin ingressos 
mensuals regulars iguals o inferiors al resultat de mul-
tiplicar l’indicador de renda de suficiència de Catalu-
nya (IRSC) vigent en cada exercici pel nombre de re-
sidents.

Tercer. Impulsar un bonus social de l’aigua, per tal 
de regular un sistema públic de preu social en el sub-
ministrament bàsic d’aigua de totes les llars amb po-
der adquisitiu reduït, especialment per a les famílies 
en risc d’exclusió social, a més d’establir uns crite-
ris clars, transparents i homogenis per a concedir-lo 
basats en la renda familiar. S’han de fixar uns con-
sums mínims vitals en còmput mensual, en funció dels 
membres de la llar.

c) Elaborar un pla de xoc contra la pobresa energèti-
ca, que tingui com a principal objectiu garantir el dret 
dels ciutadans als subministraments bàsics de la llar, 
establint acords amb companyies energètiques que 
operen a Catalunya per tal de determinar un sistema 
públic de tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb 
insuficiència de recursos i la informació adequada so-
bre com es pot estalviar i ésser eficient en el consum 
d’energia.

d) Desenvolupar en el termini de dos mesos els me-
canismes legals necessaris per tal que les companyies 
subministradores tinguin l’obligació de sol·licitar auto-
rització a l’Administració per a tallar el servei en cas 
d’impagament per manca de recursos econòmics de 
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les famílies, d’acord amb la Moció 10/X, aprovada el 
25 d’abril de 2013. En aquest sentit, s’ha d’establir un 
protocol obligat de comunicació i intervenció prèvia 
dels serveis socials i assistencials per tal d’aplicar els 
ajuts necessaris per a evitar el tall de subministrament, 
en cas que l’impagament sigui per manca de recursos 
econòmics de les famílies afectades.

e) Redactar un pla de rehabilitació i millorament ener-
gètic d’habitatges de persones en situació de pobresa 
energètica.

f) Definir el concepte de consumidor vulnerable tal 
com estableixen les directives europees.

g) Establir els acords o convenis que calguin amb les 
companyies de subministrament d’aigua potable, de 
gas i d’electricitat per tal d’establir línies d’ajut o des-
comptes molt significatius a la cobertura del cost dels 
consums mínims, per als domicilis de les famílies que 
no en puguin pagar les factures, quan el conjunt de re-
sidents tingui ingressos mensuals regulars iguals o in-
feriors al resultat de multiplicar l’IRSC vigent en cada 
exercici, incrementant el 0,3 % per la segona persona i 
per cadascuna de les següents, pel nombre de residents.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recla-
mar al Govern de l’Estat: 

a) Que defineixi el concepte de consumidor vulnera-
ble, tal com estableix la Directiva europea del mercat 
interior de l’electricitat (2012/72/UE).

b) Que estableixi plans contra la pobresa energètica, 
tal com proposen les directives del mercat interior 
de l’electricitat (2012/72/UE) i del gas (2009/73/CE), 
cosa que no ha estat recollida pel Reial Decret Llei 
13/2012, del 30 de març.

c) Que posi en marxa mesures d’eficiència energètica 
prioritzant les llars afectades per la pobresa energèti-
ca. Abans del 5 de desembre de 2013, els estats mem-
bres han de notificar els plans per a aplicar l’article 
7 de la Directiva 2012/91/UE, d’eficiència energètica.

d) Que estableixi una nova definició del bonus social, 
que tingui en compte les condicions de l’habitatge i el 
nivell d’ingressos familiars, i que es posi en marxa un 
bonus social per al gas natural i el butà i per a l’aigua.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2011

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

Moció 57/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el futur dels mitjans públics audiovisuals
Tram. 302-00088/10

Aprovació

Ple del Parlament

Sessió núm. 20, 07.11.2013, DSPC-P 37

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de no-
vembre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el futur dels mitjans públics 
audiovisuals (tram. 302-00088/10), presentada pel 
diputat Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
44931 i 44942), pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 44937), pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 44951) i pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 44952).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer més ambiciós el text del contracte programa de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que 
està pendent de l’aprovació del Govern, amb la inclu-
sió de les modificacions següents: 

1a. Establir com a compromisos econòmics mínims 
les aportacions pluriennals compromeses pel Govern 
en el contracte programa 2013-2016, deixant oberta la 
possibilitat d’incrementar-les en funció de la disponi-
bilitat econòmica.

2a. Fixar com a objectiu l’assoliment del lideratge de 
tots els mitjans de la Corporació en els àmbits respec-
tius.

3a. Introduir, més enllà dels percentatges actualment 
fixats de producció pròpia i producció externa, els cri-
teris de talent, d’innovació, d’aportació de nous for-
mats i de manca de recursos propis com a factors deci-
sius per a l’externalització de tasques.

4a. Reforçar la difusió de continguts culturals i do-
cumentals com a elements cabdals del servei públic 
audiovisual, com a eines fonamentals a l’hora de pro-
moure la cultura i la llengua i com a instruments de 
cohesió social.

5a. Garantir la implantació territorial i la presència de 
les varietats dialectals i de l’aranès més enllà dels pro-
grames informatius, i evitar així de tornar a córrer el 
risc de vulnerar el mandat marc del Parlament.
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6a. Garantir la presència habitual a les graelles dels 
mitjans de la Corporació de tot el ventall d’opinions i 
sensibilitats de la societat civil catalana.

b) Garantir una negociació del conveni de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals que es regeixi 
per la presumpció de bona fe de les parts, la transpa-
rència en tot el procés i la persistència en la negociació 
amb el consens com a objectiu.

c) Iniciar la tramitació al Parlament, coincidint amb 
l’inici del quart període de sessions de la desena le-
gislatura, de la modificació de les lleis del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals, amb els objectius de ga-
rantir la pluralitat de la Corporació, desgovernamen-
talitzar-la i posar-ne el control en mans del Parlament.

2. El Parlament de Catalunya lamenta la decisió del 
Govern de la Generalitat Valenciana de tancar la ra-
diotelevisió pública valenciana i denuncia les conse-
qüències que aquest tancament pot comportar per a la 
presència del català en l’oferta comunicativa del País 
Valencià i el greu cost laboral de deixar sense feina els 
1.700 treballadors dels mitjans de comunicació públics 
de la Radiotelevisió Valenciana.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a cer-
car noves fórmules per a garantir que els mitjans de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es pu-
guin veure i sentir al País Valencià.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

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

Substanciació

Sessió núm. 20, tinguda el 06.11.2013, DSPC-P 36.

Interpel·lació al Govern sobre la renda míni-
ma d’inserció
Tram. 300-00098/10

Substanciació

Sessió núm. 20, tinguda el 06.11.2013, DSPC-P 36.

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

Substanciació

Sessió núm. 20, tinguda el 06.11.2013, DSPC-P 36.

Interpel·lació al Govern sobre els pressupos-
tos de la Generalitat per al 2013
Tram. 300-00100/10

Substanciació

Sessió núm. 20, tinguda el 06.11.2013, DSPC-P 36.

Interpel·lació al Govern sobre política cultu-
ral
Tram. 300-00101/10

Substanciació

Sessió núm. 20, tinguda el 06.11.2013, DSPC-P 36.

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

Substanciació

Sessió núm. 20, tinguda el 06.11.2013, DSPC-P 36.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei sobre la renda mínima 
d’inserció
Tram. 202-00017/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 20, tinguda el 06.11.2013, DSPC-P 36.

Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 20, tinguda el 
06.11.2013, DSPC-P 36, ha aprovat l’esmena a la tota-
litat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 18, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 232.

Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de construcció del complex espor-
tiu Sant Jordi, de Tarragona
Tram. 250-00500/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 18, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 232.

Proposta de resolució sobre els preus de la 
matrícula dels cicles formatius de grau su-
perior i les mesures per a poder accedir a 
aquests estudis
Tram. 250-00552/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats, tinguda el 31.10.2013, DSPC-
C 238.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Conveni marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat 
per a la promoció econòmica i consolidació 
de Barcelona i la seva àrea d’influència com 
una destinació de referència en turisme
Tram. 250-00601/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 18, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 232.

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a afrontar la catàstrofe provocada per les ri-
uades a la Val d’Aran i el Pallars Sobirà
Tram. 250-00608/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 18, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 232.

Proposta de resolució sobre la declaració de 
zona catastròfica de la Val d’Aran i el Pallars 
Sobirà a conseqüència de les riuades del 18 
de juny i sobre els ajuts previstos
Tram. 250-00609/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 18, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 232.
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Proposta de resolució sobre el rebuig i reti-
rada dels símbols commemoratius o d’enal-
timent del terrorisme
Tram. 250-00611/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 18, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 232.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la legislació en matèria de cotització i li-
quidació dels drets de la seguretat social en 
l’àmbit de l’esport de base
Tram. 250-00626/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 18, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 232.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del centre de recuperació de fauna salvatge 
dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-00634/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 7, 
tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 235.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
símbols polítics i partidistes en edificis i es-
pais públics
Tram. 250-00639/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 18, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 232.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
les partides pressupostàries destinades als 
espais naturals protegits
Tram. 250-00666/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 7, 
tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 235.

Proposta de resolució sobre l’expedient de 
regulació d’ocupació de Forestal Catalana
Tram. 250-00673/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 7, 
tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 235.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de la unitat local del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural d’Ulldecona
Tram. 250-00706/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 7, 
tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 235.
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2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la necessitat democràtica de 
convocar un referèndum d’autodeterminació
Tram. 302-00084/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 20, 
tinguda el 07.11.2013, DSPC-P 37.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’activitat de la Comissió Bilateral 
Generalitat-Estat
Tram. 302-00087/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 20, 
tinguda el 07.11.2013, DSPC-P 37.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fer front als im-
pagaments que pateixen els centres concer-
tats d’educació i de sanitat, els proveïdors i 
les entitats del tercer sector
Tram. 302-00089/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 20, 
tinguda el 07.11.2013, DSPC-P 37.

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 governs locals de Cata-
lunya
Tram. 200-00007/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 20, tinguda el 06.11.2013, DSPC-P 36.

Rebuig de les esmenes a la totalitat presenta-
des pel Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt, Grup 
Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 20, 
tinguda el 06.11.2013, DSPC-P 36.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 12.11.2013 al 18.11.2013).
Finiment del termini: 19.11.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 44958; 44959).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 
dia hàbil - última.
Finiment del termini: 08.11.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 06.11.2013.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència 

i Unió, Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 

Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt

Reg. 43300 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignants, d’acord amb el que estableix 
l’article 100.b del Reglament del Parlament, presenten 
la proposició de llei següent: 

Exposició de motius

La normativa catalana sobre protecció dels animals, 
i en concret l’article 2 del Decret Legislatiu 2/2008, 
de 15 d’abril, pèl qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de protecció dels animals, reconeix que els animals 
són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i 
també de moviment voluntari, els quals han de rebre el 
tracte que, atenent bàsicament les necessitats etològi-
ques, en procuri el benestar.

La vida que porten els animals en els circs es caracte-
ritza per l’aïllament, el càstig, la por i la captivitat. Les 
exhibicions d’animals en els circs una visió de la rea-
litat distorsionada i un missatge educatiu negatiu. En-
cara que els espectacles de circ no mostrin unes con-
ductes violentes explícites a la vista dels espectadors, 
els actes que els animals son forçats a fer durant tota la 
seva vida son antinaturals i per obligar-los a compor-
tar-se d’aquesta forma totalment contraria a la seva na-
tura són sotmesos a violents mètodes d’ensinistrament 
basats en el càstig, la privació d’aliment i d’aigua i l’aï-
llament de la resta dels seus congèneres.

Igualment, els animals que depenen dels circs estan 
obligats a viure les seves vides privats de llibertat, lli-
gats, engabiats o encadenats, vivint entre les reixes 
de les gàbies i les portes dels camions de trasllat, ne-
gant-los qualsevol possibilitat de satisfer les seves ne-
cessitats etològiques i naturals. La naturales transitòria 
dels circs i la vida constant de confinament, privació 
d’estimulació i frustració que porten els animals al circ, 
els condueix a estats neuròtics i comportaments repeti-
tius estereotipats com ara blanquejar el cap o cos, bres-
solar-se, moure’s incessantment en cercles dins de les 
gàbies, mossegar o llepar repetidament i automutilar-se, 
així com apatia física-depressió, passivitat i submissió. 
Aquests trastorns psicològics els poden provocar reac-

cions violentes que poden arribar a causar greus riscos 
per a les persones en cas d’accident, tal com ha succeït 
en nombroses ocasions.

Un creixent nombre de països i ciutats de tot el món 
han prohibit l’ús dels animals en els circs en base a 
la seva protecció i benestar, en considerar que la seva 
exhibició, fora del seu habitat natural i realitzant acti-
vitats impròpies de la seva espècie, suposa una crueltat 
i un perill per a les persones, al mateix temps que in-
crementen en tràfic il·legal d’animals i la caça furtives 
d’espècies protegides.

Els circs utilitzen els animals per atraure el públic infan-
til, aprofitant-se de la natural simpatia que senten els in-
fants pels animals. Creiem que els nostres nenes i nenes, 
la societat del futur, es mereixen una educació basada en 
valors que incloguin el respecte cap a tots els éssers vius.

Avui en dia, hi ha més circs que ofereixen espectacles 
divertits, originals i extraordinaris que exhibeixen la 
força, l’agilitat i la destresa dels artistes sense necessi-
tat d’acudir a l’exhibició d’animals.

Seguint una trajectòria legislativa en la direcció d’aug-
mentar la protecció dels animals a Catalunya, es desig 
de la societat catalana prohibir els espectacles de circ 
consistents en actuacions d’animals.

Per aquests motius, els diputats sotasignants presenten 
la següent: 

Proposició de llei

Article primer

S’afegeix una lletra, la g, a l’apartat 1 de l’article 6 del 
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril el text següent: 

«g) Els espectacles de circs amb animals, que inclou la 
prohibició d’instal·lació a tot el territori de Catalunya»

Disposició derogatòria

Es deroguen quantes disposicions s’oposin, es con-
tradiguin o siguin incompatibles amb el contingut 
d’aquesta Llei.

Disposició final

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i March, 
diputat, del GP d’ERC;  Jordi Turull i Negre, portaveu,  
Josep Rull i Andreu, diputat, del GP de CiU; Mauri-
ci Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, 
diputat, del GP SOC; Dolors Camats i Luis, portaveu, 
Hortènsia Grau Juan, diputada, GP ICV-EUiA; David 
Fernández i Ramos, portaveu, Quim Arrufat i Ibañez, 
diputat, del Grup Mixt
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la neutralitat 
política en l’exercici de l’activitat professio-
nal per part dels agents dels Mossos d’Es-
quadra associats a Mossos per la Indepen-
dència
Tram. 250-00734/10

Esmenes presentades
Reg. 40929 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 40929)

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

De tot el text. Nova redacció: 

«Garantir que els agents dels Mossos d’Esquadra 
mantinguin la neutralitat política en l’exercici de la se-
va actuació i no utilitzin el nom ni la imatge dels Mos-
sos d’Esquadra per a altres finalitats que no siguin les 
que corresponen a la seva funció».

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’atenció sanitària pública a les persones 
residents a Catalunya que no han pogut ob-
tenir l’empadronament
Tram. 250-00805/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 42792 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat 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 Salut.

Exposició de motius

Malgrat que l’assistència sanitària de cobertura públi-
ca en urgències a persones estrangeres no registrades 
ni autoritzades com a residents queden recollits en el 
Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, en el Reial 
Decret Llei 1192/2012, de 3 d’agost i en la Instrucció 
del CatSalut 10/2012, de 30 d’agost; en alguns serveis 
proveïdors del CatSalut es produeixen sota el parai-
gües de «cobrament a tercers».

Una situació irregular donat que el CatSalut té els me-
canismes necessaris per poder executar correctament 
les directrius. Cal establir mecanismes tècnics per di-
ferenciar «l’anomenat turisme sanitari (persones no 
residents)» i les persones que no poden acreditar la se-
va residencia.

Hi ha ajuntaments que estan posant dificultats per 
complir la Llei de Bases de Règim Local, no posant 
totes les eines per facilitar l’empadronament tal com 
diu la Llei. Aquest fet possibilita que hi hagi persones 
que són Residents a Catalunya però no poden demos-
trar-ho amb un empadronament. Aquest fet es absolu-
tament rellevant, en el context del nou model que aca-
ba amb la Universalitat de l’atenció sanitària.

És imprescindible establir mecanismes per garantir 
l’atenció d’urgències als residents tal com indica el 
Real Decret i la Instrucció més enllà de l’empadrona-
ment. I a la vegada, fer que el model de cobrament a 
tercers sigui realment a estranger que no son residents.

Per evitar el cobrament a tercers a persones que viuen 
a Catalunya però no han pogut obtenir l’empadrona-
ment, cal fer una nova instrucció que garanteixi l’aten-
ció sanitària pública de qualitat a totes les persones 
que viuen a Catalunya. Cal establir mecanismes reals, 
obligatoris per a tots els serveis d’incorporar protocols 
per fer efectiva la nova instrucció on incorpori de for-
ma precisa l’atenció sanitària de urgències a persones 
residents a Catalunya que no tinguin empadronament i 
òbviament l’atenció sanitària als empadronats

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 una nova instrucció per garantir l’atenció 
sanitària publica de qualitat a totes les persones que 
viuen a Catalunya, establint mecanismes reals i obli-
gatoris per a tots els serveis sanitaris, amb protocols 
que incorporin de forma precisa l’atenció sanitària 
d’urgències, de forma gratuïta, a persones residents a 
Catalunya que no tinguin empadronament. Aquestes 
mesures han d’evitar el cobrament a tercers a persones 
que viuen a Catalunya però no han pogut obtenir l’em-
padronament per les mancances en el compliment de 
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la Llei de Règim Local per part d’alguns ajuntaments, 
que no faciliten l’empadronament a totes les persones 
que viuen a Catalunya.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la no-aplicació 
del copagament dels medicaments que es 
dispensen als hospitals
Tram. 250-00806/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 42793 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat 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 Salut.

Exposició de motius

El Govern de l’Estat va aprovar el copagament de 
determinats medicaments en les farmàcies dels hos-
pitals, mitjançant la Resolució de 10 de setembre de 
2013, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Ser-
veis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia per la 
que es procedeix a modificar les condicions de finan-
çament de medicaments inclosos en la prestació far-
macèutica del Sistema Nacional de Salut mitjançant 
l’assignació d’aportacions de l’usuari.

El copagament afecta a 157 presentacions farmacolò-
giques d’uns 50 medicaments per malalties cròniques 
o greus, com l’hepatitis C o el càncer, pels quals caldrà 
pagar a partir de l’1 d’octubre el 10% del seu preu fins 
a 4,2 euros per envàs. La recaptació prevista és d’uns 
5 M euros.

Bona part de les Comunitats autònomes, fins i tot al-
gunes governades pel PP, s’han oposat a aquesta me-
sura per considerar que és una mesura inútil per reduir 
la despesa sanitària i socialment injusta. Algunes co-
munitats, com Euskadi i Andalusia han presentat re-
cursos contra aquesta mesura.

Una mesura que hauran d’aplicar les CCAA, però que 
va ser aprovada de forma deslleial, sense cap tipus de 
debat previ i sense que fos presentat i acordada en el 
Consell Interterritorial de Salut.

Es tracta d’un nou repagament, doncs cal recordar que 
els medicaments es financen a través de la despesa sa-
nitària general i per tant amb impostos; que suposa un 
atac als malalts més febles, els que no tenen una altra 
opció que consumir aquests medicaments per fer front 
a malalties com l’hepatitis C o el càncer. Per tant no 
es pot argumentar que el seu objectiu es dissuadir del 
consum excessiu de medicaments, només provocarà 
un 0.1% d’estalvi.

És una mesura irresponsable que s’acarnissa novament 
en els sectors més febles de la societat, amb un nou 
repagament, després de l’increment dels copagaments 
aprovats l’any passat i del copagament per les persones 
jubilades.

El Govern de la Generalitat va demanar al Ministeri 
de Sanitat un ajornament de la mesura i una revisió 
del seu contingut i, segons va informar el conseller a 
resposta d’una pregunta oral en el ple del 9 d’octubre 
«el Govern va encarregar al CatSalut que prengués les 
mesures oportunes per, sense vulnerar la resolució, fer 
un model que permetés i que vetllés perquè els crite-
ris de la prestació farmacèutica siguin exclusivament 
criteris clínics i farmacèutics i no criteris econòmics».

L’esmentat copagament fins ara no s’ha aplicat, però 
tampoc queda clar que farà el Govern en el futur i si 
s’aplicarà algun tipus de copagament. Per altra banda, 
no consta que el Govern català tampoc hagi presentat 
cap tipus de recurs administratiu o judicial per aturar 
la mesura aprovada pel Govern de l’Estat.

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. No aplicar a Catalunya, en cap cas, el copagament 
per als medicaments que es dispensen als serveis de 
farmàcia dels hospitals.

2. Utilitzar tots els mecanismes polítics, administra-
tius i jurídics, presentant els recursos i contenciosos 
necessaris, contra la Resolució de 10 de setembre de 
2013, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Ser-
veis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia per la 
que es procedeix a modificar les condicions de finan-
çament de medicaments inclosos en la prestació far-
macèutica del Sistema Nacional de Salut mitjançant 
l’assignació d’aportacions de l’usuari.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre el Pla de reor-
denació assistencial territorial 2013-2015
Tram. 250-00807/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 42794 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat 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 Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut i el Servei Català de la Salut 
(CatSalut) ha aprovat les Reordenacions assistencials 
territorials (RAT) 2013-2015, en el marc del Pla de sa-
lut 2011-2015.

El pla de salut estableix els objectius generals i estra-
tègics del país en matèria de salut, que han de ser con-
cretats en mecanismes de reorganització i reordenació 
per garantir el seu desenvolupament.

Els objectius del Pla RAT, segons el Departament de 
Salut, són millorar els resultats en salut i en utilització 
de serveis de població amb una assistència de quali-
tat i garantint la seguretat assistencial; l’accessibilitat 
i l’equitat en resultats, tenint en compte l’equilibri ter-
ritorial; i garantir la sostenibilitat del sistema sanita-
ri, tenint present els lideratges clínics, amb eficiència i 
optimització de recursos.

En concret, es pretén reduir la variabilitat en la utilit-
zació dels serveis sanitaris i adequar l’oferta de ser-
veis que no és justificable, prioritzant actuacions cost-
efectives.

El pla comporta la reordenació del mapa de serveis 
especialitzats, de les especialitats bàsiques i de mitja-
na complexitat en el territori, evitant duplicitats, gua-
nyant en massa crítica, concentrant els serveis tercia-
ris en determinats centres; reordenant les guàrdies de 
cirurgia toràcica, per exemple i passant a un model en 
xarxa.

Aquests són els objectius, però se’n desconeix com es 
concreten en el territori, amb quins criteris s’ha apli-
cat, quines aliances o relacions entre centres de di-
ferent tipus comporten i si això suposa afavorir uns 
determinats centres en detriment d’altres. O el tanca-
ment de determinats serveis dispersos en el territori 
per ser concentrats en determinats centres, afectant ai-
xí a l’accessibilitat del sistema sanitari.

Més enllà d’una presentació genèrica el mateix Con-
sell de Direcció del CatSalut no ha conegut el con-
tingut concret i detallat de les Reordenacions Assis-
tencials Territorials. Tampoc consta quina unitat o 
persones han elaborat el Pla i si ha estat consultat als 
centres sanitaris, als agents socials o als municipis o 
consells comarcals que es podrien veure afectats.

Se’ns dubte és important millorar l’eficiència del sis-
tema sanitari, evitar duplicitats i garantir una massa 
crítica suficient per assegurar la qualitat dels serveis 
sanitaris, com també ho és garantir l’accessibilitat de 
l’atenció sanitària arreu del territori de Catalunya.

Un procés d’aquesta importància ha d’estar elaborat 
amb la participació de les direccions dels centres pú-
blics, dels professionals, dels agents socials i dels mu-
nicipis afectats, si és el cas.

La transparència, el debat i la participació social són 
imprescindibles en totes les polítiques públiques i més 
en el cas de les polítiques de salut.

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. Impulsar un procés de debat i participació sobre les 
Reordenacions assistencials i territorials (RAT) 2013-
2015 amb agents social, les entitats municipalistes i el 
conjunt del sector sanitari.

2. Donar a conèixer públicament la totalitat del Pla de 
Reordenació Assistencial Territorial (Pla Rat 2013-
2015), explicitant els noms dels centres, els serveis 
afectats i els territoris de salut en la informació del Pla.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució de condemna de les 
agressions a seus de partits polítics i a llurs 
militants
Tram. 250-00808/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 43278 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
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els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senta la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

El violents atacs portats a terme per grups radicals au-
toanomenats antifeixistes contra les seus de diferents 
partits polítics i, concretament, contra un ciutadà a 
Barcelona durant la manifestació pacífica i democrà-
tica que va tenir lloc el passat 12 d’octubre de 2013, no 
han estat condemnats per totes les forces polítiques ca-
talanes i ha posat en primer pla l’existència i l’actuació 
d’aquests grups violents, que utilitzen la violència per 
imposar les seves idees.

El grup parlamentari de Ciutadans ha denunciat reite-
radament l’actuació dels grups autoanomenats antifei-
xistes i grups violents organitzats, així com la impuni-
tat política i mediàtica amb la què actuen.

Ara i abans és pertinent que el Parlament de Catalunya 
i tots els grups parlamentaris que en formen part es 
pronunciïn sobre aquesta preocupant qüestió.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya condemna, de forma 
unànime i contundent, les agressions a les seus de dife-
rents partits polítics i les agressions patides per alguns 
dels seus militants, així com l’agressió que va patir un 
ciutadà durant la manifestació a Barcelona el passat 12 
d’octubre. Igualment, el Parlament de Catalunya con-
demna les actuacions de grups autoanomenats antifei-
xistes i grups violents organitzats a Catalunya. 

2. El Parlament de Catalunya reclama al Govern de la 
Generalitat que adopti totes les accions legals necessà-
ries per procedir a la il·legalització de tots els grups au-
toanomenats antifeixistes i grups violents organitzats 
que utilitzen o propugnen la violència per a imposar 
les seves idees.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar en seu parlamentària, mitjançant 
el Departament d’Interior, un informe exhaustiu sobre 
la presència i activitats dels grups autoanomenats anti-
feixistes i grups violents organitzats a Catalunya.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a incrementar, a través del Cos de Mossos 
d’Esquadra, la vigilància sobre els grups autoanome-
nats antifeixistes i grups violents organitzats a Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013

Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una 
investigació interna sobre la comissaria del 
Mossos d’Esquadra de Ciutat Vella, de Bar-
celona
Tram. 250-00809/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 43509 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat 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’Interior.

Exposició de motius

La Comissaria de Ciutat Vella del Cos de Mossos d’es-
quadra s’ha vist involucrada en diversos fets polèmics 
i que podrien indicar una mala praxi policial enquis-
tada en aquesta Comissaria. Podem destacar les actu-
acions contra determinats locals d’ambient gai, la de-
tenció del periodista Bertran Cazorla, o la detenció del 
senyor Benítez, al carrer Autora, que va morir després 
d’una baralla i d’agressions infringides per mossos 
d’esquadra.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a obrir de forma imme-
diata una investigació interna sobre el funcionament 
de la Comissaria del Cos de Mossos d’esquadra a Ciu-
tat Vella i a presentar aquest informe davant la Comis-
sió d’Interior del Parlament en el termini d’un mes.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre els impedi-
ments i les sancions pel fet d’exhibir estela-
des en els esdeveniments esportius
Tram. 250-00810/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 43510 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per aturar 
els atacs a la llibertat d’expressió soferts per aquells 
aficio nats que en els camps de futbol es veuen impe-
dits i sancionats pel fet d’exhibir banderes indepen-
dentistes catalanes, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

No és un fet aïllat que s’amenaci amb sancionar i, pos-
teriorment, es sancioni als seguidors dels diferents 
Clubs de Futbol catalans per motiu d’exhibir banderes 
independentistes (estelades) en els camps d’altres in-
drets de l’Estat Espanyol. És freqüent que la seguretat 
dels diferents estadis primerament obliguin a retirar o 
requisin les estelades. En cas que l’aficionat es negui 
a retirar o lliurar-los l’estelada, aquest és expulsat de 
l’estadi i més tard rep una notificació de sanció per un 
mínim de 3.000 euros.

A partir d’una interpretació molt qüestionable, múl-
tiples Delegacions del Govern central a proposta de 
la Comissió estatal contra la violència, el racisme, la 
xenofòbia i la intolerància en l’esport sancionen l’ex-
hibició de banderes independentistes catalanes al-
legant que s’infringeix l’article 7.1 c) de la Llei estatal 
19/2007 contra la violència, el racisme, la xenofòbia i 
la intolerància en l’esport. Aquest precepte estableix el 
següent: «1. Es condición de permanencia de las per-
sones espectadores en el recinto Deportivo, en las cele-
braciones Deportivas, el no practicar actos violentos, 
racistas, xenófobos o intolerantes, o que inciten a ellos, 
conforme a lo definido en los apartados primero y se-
gundo del artículo 2 de la presente Ley; en particular: 
(c) No exhibir pancartas, banderas, símbolos u otros 
señales que inciten a la violencia o al terrorismo o que 
incluyan mensajes de carácter racista, xenófobo o in-
tolerante.»

– L’estelada, com a bandera històrica i actual que sim-
bolitza el moviment independentista català, representa 
un anhel i una reivindicació democràtica, legítima, le-
gal i no violenta. L’exhibició de banderes independen-

tistes catalanes, és a dir, estelades, no incita de forma 
antijurídica a la violència ni inclou cap missatge racis-
ta, xenòfob o intolerant. Si eventualment del fet d’ex-
hibir una estelada pogués derivar-se’n una resposta vi-
olenta per part de l’afició local, tal violència en tot cas 
caldria imputar-la a aquells aficionats locals que reac-
cionen violentament a l’exhibició d’aital estelada. Mai 
viceversa. És a dir, no és suficient una mera incitació 
a la violència per complir el tipus de l’article 7 ara ci-
tat. Cal que aquesta incitació a la violència tingui cert 
component antijurídic. A tall d’exemple, hom es pre-
gunta si també seria una conducta punible l’exhibició 
d’una bandera del moviment Gay o una bandera que 
contingués la creu de David per incitar a la violència?

El problema no rau en la Llei estatal 19/2007 contra 
la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància 
en l’esport sinó en la interpretació en fan els òrgans 
estatals que proposen i imposen les sancions en qües-
tió. Tal com ja s’ha pogut llegir, l’article 7 de la referi-
da Llei estatal no és problemàtic més enllà del marge 
d’apreciació sancionadora que atribueix a l’Adminis-
tració estatal. El Preàmbul de la Llei estatal 19/2007 
ha d’ésser un far a l’exercici d’aquesta potestat san-
cionadora per part dels òrgans estatals: «En España 
y en Europa, el deporte, en suma, es una actividad de 
personas libres, en una sociedad abierta, basada en 
el respeto de la diversidad e igualdad entre las perso-
nes.» «Un espacio de encuentro en el que deportistas 
profesionales y aficionados espectadores y directivas, 
así como el resto de agentes que conforman el sistema 
Deportivo espanyol respeten los principios de la ética 
Deportiva y el derecho de las personas a la diferencia 
y la diversidad.» «Ninguna raza, religión, creencia po-
lítica o grupo étnico puede considerarse superior a las 
demás. Y en este aspecto, lo que ocurra en el deporte 
ha de reflejar los valores en que se sustenta nuestra 
convivencia democrática.» «El deporte es un lenguaje 
universal que se entiende en todos los idiomas, por eso 
constituye en sociedades multiétnicas un poderoso fac-
tor la integración intercultural, que favorece el desar-
rollo de identidades múltiples e incluyentes, que refu-
erzan la cohesión y la convivencia social de sociedades 
pluralistas y complejas.»

La reivindicació independentista, queda dit pel Tribu-
nal Constitucional en múltiples ocasions (inter alia, 
SSTC 48/2003, 103/2008 I 31/2010), que és una de-
manda democràticament i constitucional legítima. 
Conseqüentment l’estelada, com a símbol de tal rei-
vindicació, ha d’ésser plenament respectada. A més, el 
mateix Tribunal té dit que la democràcia espanyola no 
és una democràcia militant.

Pel que fa al dret fonamental a la llibertat d’expressió, 
és doctrina consolidada del Tribunal Europeu de Drets 
Humans (Tribunal d’Estrasburg) que: Al amparo del 
artículo 10.2 (dret a la llibertat d’expressió) es válido 
no solo para las informaciones o ideas que son favo-
rablemente recibidas o consideradas como inofensivas 
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o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, 
inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cual-
quiera de la población. Tales son las demandes del 
pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin 
las cuales no existe una «sociedad democrática» (Cas 
Handyside contra Regne Unit. Sentència de 7 de de-
sembre de 1976 TEDH 1976/6. Apartat 49). L’article 
10.2 de la Constitució estableix que els drets fonamen-
tals s’interpretaran de conformitat amb els tractats in-
ternacionals sobre les mateixes matèries ratificats per 
l’Estat Espanyol. A partir d’aquest article la doctrina 
jurisprudencial i acadèmica dóna força interpretati-
va interna a les sentències del Tribunal Europeu dels 
Drets Humans. Ergo, l’exhibició de l’estelada no pot 
ésser un fet punible per part de l’Estat espanyol.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Reconeix l’estelada com a bandera històrica catala-
na que representa un anhel i una reivindicació demo-
cràtica, legítima, legal i no violenta.

2. Condemna les manifestacions que enalteixen la vio-
lència, el racisme, la xenofòbia i els totalitarismes an-
tidemocràtics. Concretament en el món de l’esport, 
comparteix l’esperit de la Llei estatal 19/2007 llegida 
segons el seu Preàmbul.

3. Insta al Govern de la Generalitat, i concretament a 
la Conselleria d’Interior, a fer les gestions oportunes 
davant del Govern de l’Estat per procurar que els afici-
onats catalans no siguin impedits ni sancionats pel fet 
d’exhibir estelades en altres camps de futbol de l’Estat, 
així com en altres manifestacions esportives. El Go-
vern de la Generalitat ha de vetllar perquè els ciuta-
dans de Catalunya no siguin pertorbats indegudament 
en el seu exercici del dret a la llibertat d’expressió.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de dues llars residència per a 
discapacitats intel·lectuals a Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 250-00811/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 43572 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Eva Granados Galiano, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració.

Exposició de motius

La Fundació ASPANIDE és una entitat privada sense 
afany de lucre, arrelada al municipi de Santa Coloma 
de Gramenet, que gestiona serveis dirigits a fomentar 
l’assistència, recuperació i educació integral dels in-
fants i adults amb discapacitat intel·lectual, mitjançant 
la creació d’una xarxa de recursos professionals i as-
sistencials en el territori.

El 15 de novembre de 2006 es va signar un conveni de 
col·laboració entre el Departament de Benestar i Fa-
mília, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la 
Fundació ASPANIDE per a la creació d’un centre des-
tinat a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest 
projecte estava justificat per la detecció de demanda 
familiar i la necessitat a la comarca d’un equipament 
d’aquestes característiques al no existir-hi oferta sufi-
cient. L’Ajuntament d’acord amb aquest conveni va ce-
dir el sòl públic i va construir l’equipament i la Gene-
ralitat va atorgar una subvenció de 1.323.411,02 euros 
equivalent al 82% del cost total de l’obra. Enguany, 
el tipus d’equipament creat té tres plantes en un es-
pai total de 1.000 m2, dues plantes separades són les 
residències que s’han de posar en funcionament i la 
tercera acull el Centre de Desenvolupament Infantil i 
d’Atenció Precoç (CDIAP) que dóna una atenció am-
bulatòria a 400 infants cada mes. Les dues llars resi-
dència compleixen les condicions materials que s’es-
pecifiquen en el Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels 
serveis d’acolliment residencial per a persones amb 
discapacitat. Aquesta acreditació es fa fer efectiva amb 
data 21 de març de 2013 amb la corresponent inspec-
ció de l’ICASS d’ambdós serveis i el registre posterior 
d’ambdós centres.

D’acord amb tot l’anteriorment exposat i donada l’im-
portant inversió econòmica que han fet la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gra-
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menet i la Fundació ASPANIDE, valorem del tot ne-
cessari que es pugui obrir almenys el 2014, una de les 
dues llars per tal de donar resposta a les demanades 
més urgents a la comarca i amb l’objectiu d’optimitzar 
la inversió ja realitzada i els recursos ja existents.

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. Posar en funcionament 2014, fent la dotació pres-
supostària necessària, almenys una de les dues llars 
residència (12 de les 24 places) per atendre les necessi-
tats més peremptòries d’habitatge de les persones amb 
discapacitat i llurs famílies, a Santa Coloma de Gra-
menet.

2. Elaborar un calendari aproximat per la posta en 
marxa de la segona llar dotant els recursos econòmics 
suficients en propers exercicis pressupostaris (2015-
2016) per tal de donar compliment al conveni signat 
l’any 2006.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Eva Granados Galiano, diputades, del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
les recomanacions de l’informe derivat del 
compliment de la Moció 3/X, sobre les po-
lítiques de salut
Tram. 250-00812/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 43635 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent sobre l’aplica-
ció de l’informe derivat de la moció 3/X del Parlament 
de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

El 28 de febrer de 2013, el ple del Parlament de Catalu-
nya va aprovar una moció del grup parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (ERC) en la qual es 

proposava, entre d’altres punts, la creació d’un grup de 
treball per tal «de debatre, sistematitzar i proposar la 
definició d’un nou marc normatiu de contractació que 
estableixi els criteris vinculants en la contractació pú-
blica que permetin preservar les especificitats del mo-
del públic actual del nostre estat del benestar, i ha de 
valorar especialment l’experiència i la trajectòria de les 
entitats sense ànim de lucre per tal que l’ànim lucratiu 
no passi per davant de l’interès públic». De forma espe-
cífica, a més a més, s’encarregava a aquest grup de tre-
ball la presentació d’un informe a la Comissió de Salut 
del Parlament.

El grup de treball va incorporar representants de di-
ferents departaments del Govern de la Generalitat, de 
les entitats municipalistes i experts en l’àmbit del dret 
i la contractació públiques; i ha estat coordinat per Jo-
sep Ramon Fuentes i Gasó, director del Departament 
de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili. Des-
prés d’algunes setmanes de treballs, el 3 d’octubre pas-
sat aquest grup va presentar el seu informe a la Comis-
sió de Salut del Parlament de Catalunya.

Tot i les limitacions del marc legal, l’informe conclou 
que «pot resultar assumible cercar fórmules que per-
metessin mesures de certa discriminació positiva o in-
versa dels operadors privats non profit –o fins i tot pro-
fit– front operadors que no tenen expertesa en el sector 
i que representin capital especulatiu –fons capital risc, 
per exemple». A partir d’aquest supòsit, doncs, el do-
cument recull tot un seguit de recomanacions per mi-
llorar les pràctiques contractuals en benefici de l’in-
terès públic i la preservació d’un model català en el 
que han jugat un paper essencial les entitats del tercer 
sector social.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Aplicar les recomanacions contingudes en l’Infor-
me relatiu a la moció 3/X del Parlament de Catalunya 
sobre les polítiques de salut presentat a la Comissió de 
Salut del Parlament de Catalunya, tan aquelles que fan 
referència en l’acreditació; els plecs de clàusules i crite-
ris d’adjudicació; la interlocució i execució contractual; 
la inspecció, control i exercici de la potestat sanciona-
dora i el seguiment i avaluació contractuals; i, igual-
ment, els recomanacions de modificacions normatives.

2. Impulsar, a partir d’aquest document, un protocol 
de bones pràctiques que sigui signat amb les entitats 
municipalistes i les diputacions provincials per tal 
d’estendre-les arreu del territori.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre la continuï-
tat de l’Aula de Formació d’Adults Lloreda - 
La Pau, de Badalona, i sobre la possibilitat 
de reconvertir-la en un centre de formació 
d’adults
Tram. 250-00813/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 43669 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.11.2013

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’Aula de Formació d’Adults de Lloreda està situada 
en aquest barri de Badalona. Juntament amb dos Cen-
tres de Formació d’Adults (Gran Sol i Sant Roc) i una 
altra Aula de Formació d’Adults (Morera-Pomar), són 
les ofertes d’estudis destinats a formació d’adults en 
aquesta localitat.

El centre comprèn activitats d’aprenentatge que des-
envolupen capacitats, enriqueixen i milloren les com-
petències tècniques i professionals. És, per tant, un 
centre amb una llarga experiència en la formació per-
manent d’adults, amb un professorat qualificat, alta-
ment especialitzat, que imparteix les matèries especí-
fiques pròpies de cadascun dels nivells d’estudis que 
ofereixen.

Aquest centre de Lloreda - La Pau ofereix estudis 
d’Informàtica inicial i nivells 1 i 2; llengua castellana, 
catalana i anglès; Cicles Formatius de Graus Mitjà i 
Superior; i suport GEST a distància a través de l’IOC.

Segons recull el punt 2 de l’article 70 de la LEC, d’or-
denació de l’educació d’adults, «poden accedir a l’edu-
cació d’adults les persones que hagin complert com a 
mínim divuit anys l’any natural en què inicien la for-
mació, i també les que hagin complert com a mínim 
setze anys l’any natural en què inicien la formació, si 
tenen un contracte laboral que els impedeixi assistir 
als centres educatius en règim ordinari, si es troben en 
procés d’obtenció d’un permís de treball o si són es-
portistes d’alt rendiment».

Actualment, les altes necessitats de formació en la ciu-
tadania que està generant la crisi econòmica fa que si-
gui, més necessari que mai, una aposta important per 
la formació d’adults com a sortida a l’actual situació. 

Potenciar avui la formació d’adults en aquest context 
socioeconòmic és una opció de garantir la formació i 
la reintegració de les persones sense formació a les di-
ferents etapes educatius.

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 la continuïtat de l’Aula de Formació 
d’Adults Lloreda-La Pau de Badalona.

2) Estudiar la possibilitat de reconvertir l’AFA Llo-
reda-La Pau en un Centre de Formació d’Adults amb 
l’objectiu de donar cobertura les necessitats actuals de 
formació d’aquesta zona de Badalona.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la protecció de dades dels fitxers que ha 
elaborat el Centre de Seguretat de la Infor-
mació de Catalunya
Tram. 250-00814/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 43694 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’In-
terior.

Exposició de motius

Atès les darreres informacions que han sorgit a la 
premsa sobre els informes que ha realitzat el CESI-
CAT de seguiment a diferents moviments socials.

Atès que aquesta activitat del CESICAT genera dubtes 
sobre la competència i legalitat de confeccionar infor-
mes de seguiment d’aquest tipus.

Atès que aquests informes han generat a la població 
una inquietud social sobre la desprotecció de dades 
personals que poden general els informes de segui-
ment de diferents moviments socials del CESICAT.
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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. Demanar a l’Agència Catalana de Protecció de Da-
des un dictamen sobre les garanties de protecció de 
dades dels fitxers que ha confeccionat el CESICAT so-
bre diferents moviments socials.

2. Requerir al CESICAT que s’atengui exclusivament 
a les finalitats i funcions per les quals va ser creat.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Sabaté i Ibarz, 
Montserrat Capdevila Tatché, diputats, del GP SOC

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la necessitat democràtica de 
convocar un referèndum d’autodeterminació
Tram. 302-00084/10

Esmenes presentades
Reg. 44902; 44932; 44938 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 06.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
44902)

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat, Dolors Camats i Luis, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la neces-
sitat democràtica de convocar un referèndum d’auto-
determinació (tram. 302-00084/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De supressió de tots els punts i addició d’un nou i únic 
punt 1

«1. El Parlament, en el marc de les resolucions 742/IX 
de 27 de setembre de 2012, 5/X de 23 de gener de 2013, 

17/X de 13 de març de 2013, i 742/X de 27 de setembre 
de 2013, insta a la Comissió d’Estudi del Dret a Deci-
dir a presentar davant el Ple del Parlament, abans de 
que acabi el mes de novembre, una proposta per envi-
ar al Congrés de Diputats que concreti les vies legals 
de celebració d’un referèndum o consulta, a partir de 
les possibilitats que ofereixen els articles 92 i 105.2 de 
la Constitució de 1978, d’acord amb els informes de 
l’Institut d’Estudis Autonòmics, del Consell Assessor 
per la Transició Nacional, i amb les compareixences 
substanciades a la mateixa Comissió».

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres Dolors Camats i Luis
Diputat GP ICV-EUiA Portaveu GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 44932)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la necessitat democràtica de convocar un referèndum 
d’autodeterminació (tram. 302-00084/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació de tot el text de l’apartat pri-
mer, nou text

Primer. Respectar l’expressió de la voluntat popular 
a través de les urnes, així com la seva representació a 
través del Parlament de Catalunya, de la qual se’n de-
riva una clara majoria favorable a la celebració d’un 
referèndum, legal i acordat, en què els ciutadans de 
Catalunya hauran de decidir lliurement sobre qualse-
vol proposta de canvi substancial de les relacions entre 
Catalunya i Espanya.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació de tot el text de l’apartat segon, 
nou text

Segon. Promoure el referèndum, mitjançant la nego-
ciació amb el Govern espanyol i les forces polítiques 
representades al Parlament de Catalunya, acordant 
l’instrument a través del qual s’hagi de materialitzar 
o promovent, si escau, els canvis legals que l’habili-
tin, i acordant també els quòrums de participació ne-
cessaris, les majories necessàries per a la validesa del 
seu resultat, els períodes de carència entre consultes 
d’aquest caire, les conseqüències polítiques d’un resul-
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tat vàlid, la data de celebració i la qüestió o pregunta 
sotmesa a consideració de la ciutadania.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació de tot el text de l’apartat ter-
cer, nou text

Tercer. Refusar la convocatòria de referèndums o con-
sultes al marge de la llei, per tal d’assegurar, com re-
sulta imprescindible, que qualsevol crida a la ciutada-
nia catalana per tal que es pronunciï sobre una qüestió 
tan transcendent com la que es planteja compti amb el 
reconeixement de la seva legitimitat i licitud per part 
de la ciutadania de Catalunya, amb el reconeixement 
del Govern espanyol, amb el qual s’haurà de negociar 
la concreció de qualsevol que sigui el seu resultat, amb 
el reconeixement internacional, i amb totes les garan-
ties per a la ciutadania que hi participa i per a l’efecti-
vitat del seu resultat.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació de tot el text de l’apartat quart, 
nou text

Quart. Promoure la convocatòria del referèndum amb 
la pregunta que resulti de l’acord entre les forces polí-
tiques representades al Parlament de Catalunya i amb 
el Govern espanyol, que en tot cas ha de ser clara, sen-
zilla i concisa i no pot ser capciosa, tendenciosa, con-
dicionada o indirecta, de manera que la resposta sigui 
inequívoca, unívoca i suposi un mandat polític clar.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

D’addició al final de l’apartat cinquè

[...] en els termes que resultin de l’acord entre les forces 
polítiques representades al Parlament de Catalunya i 
amb el Govern espanyol.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 44938)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la necessitat democràtica de 
convocar un referèndum d’autodeterminació (tram. 
302-00084/10).

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

De tot el text

«1.1. El Parlament de Catalunya ha aprovat en diver-
ses ocasions aquesta legislatura, amb majories quali-
ficades, el suport al dret a decidir dels catalans, i ha 
establert el mandat del diàleg i la negociació amb el 
Govern de l’Estat amb l’objectiu de portar-lo a terme 
mitjançant una consulta democràtica.

La constitució del Pacte Nacional pel Dret a Decidir 
evidencia el suport de què gaudeix aquest propòsit en-
tre institucions, societat civil, agents econòmics i so-
cials a tot Catalunya. És per això que el President de 
la Generalitat va formular per carta la petició al Pre-
sident del Govern espanyol de permetre celebrar una 
consulta en el termini més breu possible.

El Parlament de Catalunya constata, un cop més, la 
reiterada voluntat majoritària del poble de Catalunya 
d’exercir el dret a decidir el seu futur polític durant el 
2014, manifestada i expressada de forma cívica i multi-
tudinària en la «via catalana cap a la independència» 
durant l’11 de setembre de 2013, amb una ampli ressò 
i interès internacional i expressa el seu reconeixement 
a la ciutadania que es va manifestar a favor dels drets 
nacionals i socials.

El Parlament vol deixar constància que la carta de 
resposta del president Rajoy és insatisfactòria ja que 
no dóna resposta al que se li havia plantejat ni tampoc 
a allò que la societat catalana espera i desitja. Tot i 
això, com que el President del Govern de l’Estat ma-
nifesta predisposició al diàleg sense caducitat, el Par-
lament insta el President de la Generalitat a aprofun-
dir de manera immediata en aquest diàleg, que s’ha de 
fonamentar en la consulta, tenint clar que no es pot 
eternitzar i per tant ha de tenir resultats abans de que 
acabi l’actual període de sessions.

El Parlament de Catalunya constata la no existència 
de cap norma o disposició dins el marc legal vigent que 
prohibeixi la celebració d’una consulta a la ciutadania 
de Catalunya sobre el seu futur polític, així com l’exis-
tència de diverses vies jurídiques dins els marcs legals 
vigents que podrien fer efectiva la petició del President 
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de la Generalitat, els quals depenen únicament de la 
voluntat política del Govern de l’Estat.

El Parlament de Catalunya constata la voluntat políti-
ca i el pacte en situacions similars, com al Regne Unit 
amb Escòcia i el Canadà amb el Quebec, en els que en 
cap cas els marcs legals han estat cap impediment per 
celebrar una consulta als ciutadans escocesos i quebe-
quesos sobre el seu futur polític.

1.2. El Parlament de Catalunya ratifica el paper prin-
cipal del Parlament de Catalunya en el procés cap a un 
referèndum o consulta i per la constitució d’un majoria 
política amplia que l’impulsi.

1.3. Compromís per a l’exercici del dret a decidir el 
2014 i concreció de la via o vies legals, data i pregunta 
abans de la finalització del present període de sessions.

Amb la convicció que el diàleg i la negociació serviran 
per a què, sense dilacions, el Govern de l’Estat aco-
modi als marcs legals existents la materialització de la 
demanda democràtica de la societat catalana, el par-
lament farà una proposta de via o vies legals per inici-
ar un procés des de Catalunya de sol·licitud al Congres 
per realitzar un referèndum sobre el futur polític de 
Catalunya, així com la data i pregunta del referèndum 
o consulta, en el marc de la comissió parlamentaria 
del dret a decidir i d’acord amb el Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir.

1.4. El Parlament de Catalunya insta el President de 
la Generalitat a anunciar, previ diàleg amb totes les 
forces polítiques que emparen el dret a decidir i cer-
cant el màxim consens possible, la via o vies, la data de 
la consulta i la pregunta, sota l’empara de la legalitat, 
per poder fer efectiu el dret a decidir dels ciutadans so-
bre el seu futur polític, al llarg de l’any 2014.

1.5. Iniciativa conjunta a les Corts Espanyoles per sol-
licitar un referèndum.

El Parlament de Catalunya directament, o en el seu 
cas, a través de les forces polítiques catalanes, amb ca-
ràcter urgent, presentarà davant les Corts Espanyoles 
la sol·licitud al Govern de l’Estat de la corresponent 
voluntat política per a la celebració d’un referèndum 
durant el 2014, d’acord amb alguna de les vies legals 
que ha definit el Consell Assessor per a la Transició 
Nacional.

1.6. Creació i dotació dels instruments necessaris per 
tal d’assegurar la correcta celebració de la consulta.

1.7. Establiment de les garanties d’un autèntic debat 
democràtic que respecti totes les posicions i asseguri 
un paper neutral dels mitjans públics de comunicació, 
que implica la concreció de mecanismes d’informació i 
debat basats en el rigor o pluralitat.

1.8. El Parlament de Catalunya manifesta que en les 
passades eleccions al Parlament de Catalunya, amb 
una altíssima participació, va expressar de manera 
molt clara la voluntat del poble de Catalunya de po-

der decidir lliure i pacíficament el seu futur. El Par-
lament de Catalunya en tot aquest procés ha d’actuar 
amb plena lleialtat i consonància a aquest mandat del 
poble de Catalunya.»

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la lluita contra la pobresa i l’afa-
voriment de la inclusió social
Tram. 302-00085/10

Esmenes presentades
Reg. 44934; 44953; 44955 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 06.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 44934)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la lluita contra la pobresa i l’afavoriment de la inclusió 
social (tram. 302-00085/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP Socialista

Esmena de modificació i supressió del punt 2

2. El Parlament de Catalunya, en relació a la Renda 
Mínima d’Inserció i les prestacions econòmiques per 
combatre la pobresa: 

a) El Parlament constata les greus conseqüències per a 
la subsistència de moltes famílies de la modificació de la 
Llei 10/1997 fetes amb les lleis 7/2011, del 27 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres i la llei 5/2012, de 20 de 
març de mesures fiscals, financeres i administratives 
i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics, així com amb el decret 384/2011, de 30 
d’agost, de desplegament de la llei 10/1997, de 3 de ju-
liol, de la renda mínima d’inserció.

b) El Parlament denuncia l’incompliment per part del 
Govern de fer efectius els pagaments a les persones 
que tenen reconeguda la prestació.

El Parlament insta el Govern a: 

c) Presentar, abans de finalitzar l’any 2013, una avalu-
ació de la implementació de la Renda Mínima d’Inser-
ció Social i de les altres prestacions socials existents 
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per a la posterior creació d’una ponència parlamentà-
ria per a la seva reforma donant veu a institucions, en-
titats i administracions.

b) Reduir, simplificar i compactar la diversitat d’aju-
des i prestacions socials existents, entre les quals es 
troba també la Renda Mínima d’Inserció, en una única 
prestació social bàsica que garanteixi els mínims in-
gressos a aquelles persones i famílies que no tenen re-
cursos propis per a viure una vida digna. Aquesta nova 
prestació social bàsica permetria simplificar, agilitar i 
reduir costos de gestió i de control.

c) Adoptar polítiques i mesures concretes per compen-
sar les situacions de pobresa infantil derivades de les 
exclusions de famílies amb greus necessitats, fruit de 
la reforma feta en l’anterior legislatura nou disseny de 
la renda mínima d’inserció, a fi de cobrir les necessi-
tats bàsiques de la població que s’hagi vist privada dels 
recursos més elementals i que hagi vist accentuada la 
seva situació d’exclusió social.

d) Crear una prestació complementària condicionada 
a la renda per garantir que les famílies amb infants 
que no disposen dels ingressos necessaris per satisfer 
les necessitats essencials puguin disposar d’ingressos 
equivalents a l’IRSC.

e) Agilitzar la revisió i la renovació dels expedients de 
renda mínima d’inserció pendents de resoldre, arran 
de la modificació dels criteris d’accés, especialment si 
els titulars tenen infants a càrrec. Fer efectius amb ca-
ràcter immediat els pagaments que resten pendents.

f) Vincular la continuïtat en la percepció de la Renda 
Mínima d’Inserció a un informe preceptiu de serveis 
socials, tal com estableix la disposició transitòria se-
gona de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció modificada per l’article 62.10 de la 
Llei 7/2011 de mesures fiscals i financeres tot evitant 
l’extinció automàtica de la percepció per als beneficia-
ris amb 60 mesos d’antiguitat.

g) Evitar els retards en la concessió dels diversos ajuts 
adreçats a combatre les situacions de pobresa infan-
til, tant els que gestionen els departaments d’Ensenya-
ment i de Benestar Social i Família de la Generalitat 
de Catalunya com els consells comarcals i altres ad-
ministracions locals.

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP Socialista

De modificació i supressió del punt 3 apartats a i b

3. El Parlament de Catalunya, en relació als dèficits 
en la cobertura dels ajuts de menjador escolar, insta el 
Govern de la Generalitat a: 

a) Condicionar la partida pressupostària d’ajuts de 
menjador escolar a les necessitats socials i econòmi-
ques existents i tal i com va aprovar el Parlament en 

la Moció 35/X s’asseguri, en coordinació amb els ser-
veis socials, que tot l’alumnat en situació de vulnera-
bilitat té accés a l’ajut. augmenti en períodes en què la 
precarietat econòmica de les famílies també augmenti, 
per garantir que tots els alumnes que no tenen recursos 
suficients per sufragar l’accés a aquest servei percebin 
l’ajut.

b) Prioritzar, Garantir en tot cas, en coordinació amb 
els consells comarcals, la concessió dels ajuts de men-
jador escolar als alumnes que pateixen o poden patir 
malnutrició infantil.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació del punt 3.d, nou text

3.d) Constituir una Taula de Millora de les Beques 
Menjador amb la participació com a mínim del De-
partament d’Ensenyament, Departament de Benestar 
Social i Família, una representació dels Consells Co-
marcals, les entitats municipalistes i la comunitat edu-
cativa per tal que, a través del treball conjunt, avaluï i 
redissenyi les beques menjador tot incorporant les be-
ques totals a famílies especialment necessitades, i que 
les beques s’adaptin a les necessitats de les famílies en 
el moment d’inici i durant el curs escolar.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 3 apartat h

A preveure en els pressupostos 2014 l’import dels deu-
tes amb els consells comarcals i a fer-ne efectiu amb 
caràcter immediat el seu pagament.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació del punt 7, nou text

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar en els propers dos mesos un Pla especial de detec-
ció i atenció a la infància en risc de malnutrició. El Pla 
ha de preveure: 

a) El lideratge del Departament de Benestar Social i 
Família conjuntament amb els departaments d’Ense-
nyament i Salut, així com les administracions locals i 
el tercer sector.

b) Que el sistema de Salut, a través dels serveis pedi-
àtrics/metge de família i la infermeria dels Centres de 
Salut, detecti i actuï de manera urgent sobre els i les 
menors amb malnutrició i en risc de malnutrició, mit-
jançant una instrucció específica de Departament de 
Salut i amb les històries clíniques d’infants i adoles-
cents de 0 a 18 anys.
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c) Que dins el programa PAAS (Programa d’alimenta-
ció saludable i activitat física) s’incorporin les alertes 
de la detecció precoç, prevenció i seguiment dels nens/
nenes amb risc de malnutrició.

d) Que s’ampliï el programa de Salut i Escola per tal 
que el personal infermeria i els tutors de les aules de-
tectin signes de mala alimentació perquè siguin valo-
rats per la infermeria/pediatria del centre d’atenció 
primària i pels serveis socials i es garanteixi una ali-
mentació saludable, extensiu fins els 16 anys.

e) Posar en marxa urgentment el Pla especial de de-
tecció i atenció a la infància en risc de malnutrició per 
actuar sobre els casos ja detectats i que un cop iden-
tificat l’univers de nens/nenes i famílies a seguir pro-
activament amb els serveis socials municipals i els 
recursos dels menjadors escolars i socials es faci la 
prevenció i es garanteixi l’alimentació adequada, no 
tan sols garantint un àpat al dia dies feiners sinó tot el 
dia cada dia.

f) Que les professionals de serveis socials i el personal 
d’infermeria liderin la concreció i avaluació del pro-
grama.

g) Que dins la revisió que fa el Departament de Salut 
de tots els menús escolars poden col·laborar en com-
pensar dèficits o disfuncions alimentàries en nens i ne-
nes amb risc de malnutrició.

h) Garantir el finançament necessari perquè cap nen/
nena tingui risc de malnutrició per motius econòmics.

i) Que el cost del programa s’avaluï i es concreti quin 
és el finançament per part de cada administració, de-
partament i tots els actors.

j) Que en tots els casos es garanteixi la discreció i ga-
ranties de confidencialitat per no generar estigma als 
nens/nenes.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 44953)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la lluita contra la pobresa i l’afa-
voriment de la inclusió social (tram. 302-00085/10).

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

De l’apartat a del punt 1

a) Presentar, abans de la finalització del 2013 del Pacte 
de lluita contra la pobresa a Catalunya tot fent constar 
el pressupost destinat.

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

De l’apartat b del punt 2

«b) Presentar, en el termini d’un any, un estudi sobre 
el conjunt de prestacions i rendes públiques per ava-
luar les avantatges i, si escau, reordenar el sistema de 
prestacions, per guanyar la màxima eficiència en els 
serveis socials públics.» 

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

De l’apartat g del punt 2

«g) Reduir els terminis en la concessió dels diversos 
ajuts adreçats a combatre les situacions de pobresa in-
fantil, tant els que gestionen els departaments d’Ense-
nyament i de Benestar Social i Família de la Genera-
litat de Catalunya com els consells comarcals i altres 
administracions locals.» 

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

De l’apartat a del punt 3

«a) Condicionar la partida pressupostària d’ajuts de 
menjador escolar a les necessitats socials i econòmi-
ques existents, de manera que augmenti en períodes 
en què la precarietat econòmica de les famílies també 
augmenti, per garantir que tots els alumnes amb priva-
cions alimentàries severes percebin l’ajut.»
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5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat b del punt 3

«b) Prioritzar, en coordinació amb els consells comar-
cals, la concessió dels ajuts de menjador escolar als 
alumnes que pateixen o poden patir privacions ali-
mentàries severes.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

De refosa dels apartats c i e del punt 3

«c) Consensuar i establir amb els diversos consells co-
marcals unes bases comunes de concessió dels ajuts de 
menjadors escolar aplicables als consells comarcals 
per tal de no generar diferències entre l’alumnat.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat d del punt 3

«d) Revisar els criteris de renda i socials establerts que 
ordenen la concessió dels ajuts o que en determinen la 
intensitat, de manera que es garanteixin que els fac-
tors de renda siguin condició necessària per accedir 
als ajuts i s’eliminin els criteris socials que no siguin 
prou discriminatoris de les situacions de pobresa.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat f del punt 3

«f) Potenciar el protocol per la detecció de i seguiment 
de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i 
adolescents entre el Departament d’Ensenyament, el 
Departament de Benestar Social i Família, l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques i la Federació 
de Municipis de Catalunya.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat a del punt 4

«a) Continuar facilitant les sol·licituds d’ajuts de men-
jador als alumnes de secundària amb privacions ali-
mentàries severes.»

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat a del punt 5

a) Garantir l’impuls de la Taula de Distribució Solidà-
ria d’Aliments per optimitzar la planificació de la dis-
tribució solidària d’aliments i proporcionar el suport 
financer necessari per desplegar les actuacions de mi-
llora que se’n derivin.

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat c del punt 5

c) Formalitzar la distribució solidària d’aliments amb 
la seva incorporació en la propera Cartera de serveis 
socials (tal com preveu la Moció 34/X del Parlament 
de Catalunya, sobre la pobresa infantil i les beques de 
menjador).

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat a del punt 6

a) Planificar la provisió de places becades de casals i 
colònies d’estiu al conjunt de municipis de Catalunya 
per garantir que tots els infants en situació de pobresa, 
i amb possibles problemes de malnutrició infantil, pu-
guin participar en aquestes activitats de lleure i tenir 
garantit, com a mínim, un àpat diari.

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat a del punt 7

«a) Continuar potenciant el protocol per la detecció de 
i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació 
d’infants i adolescents entre el Departament d’Ense-
nyament, el Departament de Benestar Social i Família, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya.»

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 44955)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la lluita contra la pobresa i l’afa-
voriment de la inclusió social (tram. 302-00085/10).

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

1.a) Presentar, abans de la finalització del 2013, el Pac-
te Nacional per la Inclusió Social i l’Eradicació de la 
Pobresa, amb mesures planificades i pressupostades.

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

2.a) Presentar, en el termini màxim d’un any, un estu-
di sobre el conjunt de prestacions i rendes públiques 
que reben els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, per 
tal d’avaluar-les i, si s’escau, reordenar el sistema de 
prestacions amb l’objectiu de millorar l’eficiència i, al 
mateix temps, definir el canvis de gestió a adoptar en 
cas d’una assumpció de competències en polítiques 
passives d’ocupació.

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

2.b) Impulsar, a partir d’un acord amb els agents so-
cials i del tercer sector, la reforma de la renda míni-
ma d’inserció que s’orienti a prioritzar la reinserció 
laboral en tots els programes que acompanyin el co-
brament d’una renda pública, tot fent que sigui un pro-
grama d’inserció social i laboral per a les persones en 
risc o en situació d’exclusió social en què les mesures 
complementàries socials, educatives i ocupacionals 
esdevinguin l’eix central del programa, i fer així mateix 
que inclogui una renda econòmica que complementi 
aquestes actuacions perquè les persones tinguin una 
subsistència digna mentre no s’obté el resultat desitjat 
d’integració social i laboral.

4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.a) Adequar la partida pressupostària d’ajuts de men-
jador escolar a les necessitats socials i econòmiques 
existents, de manera que augmenti en períodes en què 
la precarietat econòmica de les famílies també aug-
menti, per garantir que tots els alumnes que no tenen 

recursos suficients per sufragar l’accés a aquest servei 
percebin l’ajut.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.b) Prioritzar, en coordinació amb els consells co-
marcals, la concessió dels ajuts de menjador escolar 
als alumnes que pateixen o poden patir privacions ali-
mentàries.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De refosa dels punts 3.c i 3.e

Revisar, a través d’un acord amb els consells comar-
cals, els criteris establerts en la concessió de les be-
ques menjador, de manera que es garanteixi una major 
homogeneïtat i que els factors de renda siguin una con-
dició necessària per accedir-hi.

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.d) Garantir, a través d’una partida pressupostària 
oberta, que cap infant del nostre país amb privacions 
alimentàries es quedi sense una beca menjador per li-
mitació pressupostària.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.f) Millorar, a través del protocol existent, els meca-
nismes de seguiment dels alumnes que fan un ús dis-
continu o renuncien a les beques, per tal de comprovar 
si aquest fet és provocat per motius econòmics i si exis-
teix un risc de privació alimentària per part del menor.

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.g) Agilitzar els terminis en la concessió dels diversos 
ajuts adreçats a combatre les situacions de pobresa in-
fantil, tant els que gestionen els departaments d’Ense-
nyament i de Benestar Social i Família de la Generali-
tat de Catalunya.

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

4.a) Facilitar l’accés a les ajudes menjador per aquells 
alumnes de secundària que tinguin privacions alimen-
tàries.
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11 Esmena núm. 11

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5.a) Garantir el suport necessari per tal que la Taula 
de Distribució Solidària d’Aliments esdevingui l’ins-
trument principal de coordinació i planificació de les 
iniciatives sobre aquesta matèria.

12 Esmena núm. 12
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5.b) Dissenyar, a partir dels treballs de la Taula de 
Distribució Solidària, un pla que permeti estendre els 
recursos i serveis destinats a la distribució solidària 
d’aliments arreu del territori i desenvolupar experi-
ències de treball integrat a escala local entre serveis 
socials locals, entitats distribuïdores d’aliments, pro-
ductors i distribuïdors d’aliment, etc., per millorar la 
detecció de necessitats, els circuits de distribució, i 
l’eficàcia i l’eficiència de les actuacions dutes a terme.

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5.c) Donar compliment al punt c). de la Moció 61/IX 
del Parlament de Catalunya, sobre les accions per a 
lluitar contra la pobresa i incloure la distribució so-
lidària d’aliments a la propera Cartera de Serveis So-
cials.

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5.d) Avançar cap a la normalització en la utilització 
dels serveis destinats a la distribució solidària d’ali-
ments per part dels usuaris o usuàries, ja sigui a tra-
vés de sistemes com ara la targeta solidària d’aliments 
(que no desnaturalitzen el rol de la família en l’ad-
quisició d’aliments) o d’altres mecanismes que es pu-
guin proposar des de la Taula de Distribució Solidària 
d’Aliments.

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De refosa dels punts 6.a i 6.c

Impulsar, a través de fórmules de col·laboració amb els 
ens locals, les entitats i els serveis socials, actuacions 
que permetin fer front a la problemàtica derivada dels 
infants que no poden accedir a tres àpats diaris o a ac-
tivitats de lleure durant els períodes no lectius.

16 Esmena núm. 16
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De refosa dels punts 7.a i 7.b

Avançar en l’aplicació del protocol creat a partir de 
la Moció 109/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
inclusió social i l’eradicació de la pobresa, per tal de 
millorar els mecanismes de detecció de casos de mal-
nutrició infantil a escala local que comptin amb la im-
plicació dels serveis socials bàsics, els ens locals, les 
entitats socials, els centres educatius i altres serveis 
que s’ocupen d’atendre els infants.

17 Esmena núm. 17
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

8. Reclamar, al govern de l’Estat, la recuperació de to-
tes les aportacions finalistes al Govern de la Genera-
litat que ha retallat en els darrers quatre anys, espe-
cialment aquelles que contribueixen a incrementar les 
desigualtats socials al nostre país, com ara els progra-
mes de suport a les famílies en situacions especials, el 
fons d’acollida, integració i reforç educatiu, la presta-
ció bàsica dels serveis socials o el finançament de la 
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Au-
tonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació 
de Dependència, entre d’altres.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la pobresa energètica
Tram. 302-00086/10

Esmenes presentades
Reg. 44927; 44935; 44939; 44949; 44954 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 06.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 44927)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la pobresa energètica (tram. 302-00086/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt B.2, que queda redactat de la següent manera

B.2 Adreçar-se oficialment a tots els deganats dels jut-
jats de Catalunya, comunicant, en el marc de la re-
cent decisió del Tribunal Europeu dels Drets Humans 
en relació amb el desallotjament de Salt, les accions 
i gestions que s’estiguin duent a terme per part de la 
Generalitat per oferir allotjament alternatiu a famíli-
es afectades per ordres de llançament, així como in-
formar als deganats de les vies que disposen aquestes 
famílies per acollir-se a les mesures de reallotjament, 
per tal de que es comuniquin als òrgans judicials en els 
quals estiguin pendents d’execució aquest tipus d’or-
dres i que aquests puguin prendre les mesures que es-
timin oportunes.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013

Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, diputat, del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 44935)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la pobresa energètica (tram. 
302-00086/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició al final del punt 4 del apartat b

Elaborar un pla de xoc contra la pobresa energètica, 
que tingui com a principal objectiu garantir el dret ciu-
tadà als subministraments bàsics de la llar establint 
acords amb companyies energètiques que operen a 
Catalunya per tal de determinar un sistema públic de 
tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb insufici-
ència de recursos i la informació adequada sobre com 
estalviar i ser eficient en energia.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 44939)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
pobresa energètica (tram. 302-00086/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt

Del punt 1 

Adoptar les mesures oportunes per facilitar allotja-
ment a les famílies afectades per llançaments hipote-
caris i les víctimes de desallotjament per impagament 
de les quotes de lloguer, tant en el cas de l’edifici del 
de Salt.

2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt

Del punt 2 

Adreçar-se oficialment, de forma coordinada amb els 
Ajuntaments i amb les plataformes d’afectats, a tots 
els Jutjats de Catalunya que tinguin pendents d’execu-
tar ordres de llançament de famílies dels seus habitat-
ges habituals, amb independència de si tenen fills o no, 
i de si estan empadronats o no al municipi, demanant 
que es suspenguin els desallotjaments [...] posant en 
coneixement de cada Jutjat les gestions que s’estiguin 
fent per oferir aquest allotjament alternatiu. Adoptar 
les mesures pertinents per obligar els Jutjats de Cata-
lunya que tinguin pendents ordres de desallotjament 
que ho comuniquin als ajuntaments des del moment en 
què s’inicien les diligències per executar el desallotja-
ment. Fer extensible aquesta obligació als Jutjats de 
Pau.

3 Esmena núm. 3
D’addició
Grup Mixt

Del punt 5

c) Habilitar els mecanismes legals pertinents que per-
metin celebrar en l’àmbit municipal consultes populars 
sobre la municipalització del servei d’aigua.

d) Articular tots els mecanismes jurídics i administrati-
us per desprivatitzar l’empresa pública.
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4 Esmena núm. 4
D’addició
Grup Mixt

Del punt 6

6) Desenvolupar en el termini de dos mesos [...] en cas 
d’impagament per manca de recursos econòmics de 
les famílies. Fixar la prohibició que les companyies no 
puguin tallar els serveis entre l’1 d’octubre i el 31 de 
març.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mix

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 44949)

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la pobresa energètica 
(tram. 302-00086/10).

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

Al punt B.2

Igualment es demana als ajuntaments l’adopció de me-
sures que tinguin per efecte amortir les conseqüènci-
es dels desnonaments tals com poden ser l’ajornament 
del cobrament de l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua).

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

Al punt B.3

Aquesta Taula farà, d’entre d’altres funcions també, 

1. Recomanacions al Govern, o als ens locals, per a

a) Determinar un sistema públic de tarifes socials re-
duïdes per a col·lectius amb insuficiència de recursos.

b) Per a garantir el subministrament d’un mínim vital 
d’aigua potable, de sanejament i d’energia, als domici-
lis de les famílies que no puguin pagar-ne les factures, 
quan el conjunt de residents tinguin ingressos mensu-
als regulars iguals o inferiors al resultat de multiplicar 
l’indicador de Renda de Suficiència (IRSC) vigent en 
cada exercici, pel nombre de residents.

c) Impulsar un bonus social de l’aigua, per tal de re-
gular un sistema públic de preu social en el submi-
nistrament bàsic d’aigua de totes les llars amb poder 
adquisitiu reduït i en particular per a les famílies en 
risc d’exclusió social a més d’establir uns criteris clars, 
transparents i homogenis per seva concessió basats en 
la renda familiar. Es fixaran uns consums mínims vi-
tals en còmput mensual, en funció de membres de la 
llar.

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

Supressió del punt B.4.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió del punt B.5.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt B.6

Desenvolupar en el termini de dos mesos els meca-
nismes legals necessaris per tal que les companyies 
subministradores tinguin l’obligació de sol·licitar au-
torització a l’administració per tallar el servei en cas 
d’impagament per manca de recursos econòmics de 
les famílies, d’acord amb la moció 10/X, aprovada pel 
Parlament en data 25 d’abril.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt B.7

Redactar un Pla de rehabilitació i millora energètica 
d’habitatges de persones en situació de pobresa ener-
gètica.

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió del punt B.8.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013

Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 44954)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la pobresa energètica 
(tram. 302-00086/10).

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

De l’apartat 1 del punt b

«1) Prioritzar amb les mesures que actualment ofe-
reix la Generalitat de Catalunya, i altres que es puguin 
implementar, per facilitar allotjament o ajuts a les fa-
mílies afectades per llançaments o en perill de perdre 
l’habitatge i seguir treballant per ampliar l’estoc d’ha-
bitatges de les entitats financeres i de la SAREB per a 
que els destinin a lloguer social.»

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

De l’apartat 2 del punt B

«B.2) a) El Parlament de Catalunya manifesta el seu 
suport a les resolucions i doctrina que emet el Tribu-
nal Europeu dels Drets Humans en matèria de desno-
naments.

b) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a donar trasllat al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) d’aquest acord.»

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

De l’apartat 3 del punt B

«3) Crear una Taula sobre pobresa energètica com a 
espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternati-
ves i solucions, integrada per les administracions pú-
bliques, associacions de consumidors, entitats socials i 
empreses subministradores.»

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

De l’apartat 4 del punt B

«4) Estudiar l’elaboració d’un sistema públic de tarifes 
socials reduïdes per a col·lectius amb insuficiència de 
recursos, que tingui com a principal objectiu garantir 
el dret ciutadà als subministraments bàsics de la llar.»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 5 del punt B

«5) Promoure les modificacions legals i reglamentaries 
necessàries, per la via d’urgència, tant en l’àmbit de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya com al text 
refós de la llei d’aigües de Catalunya per tal que: 

a) Es garanteixi el subministrament d’aigua en fonts 
públiques, de forma permanent, accessibles a tothom 
que ho necessiti i distribuïdes de forma equilibrada en 
els nuclis urbans i barris de les ciutats i pobles.

b) Es garanteixi el subministrament d’un mínim vital 
d’aigua potable, de sanejament i d’energia, als domici-
lis de les famílies que no puguin pagar-ne les factures, 
quan el conjunt de residents tinguin ingressos mensuals 
regulars iguals o inferiors al resultat de multiplicar l’In-
dicador de Renda de Suficiència (IRSC) vigent en cada 
exercici, pel nombre de residents.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’aparat 6.a del punt B

«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 l’In-
dicador de Renda de Suficiència (IRSC) o es troba en 
una situació econòmica d’estat de necessitat tal i com 
es va aprovar el passat 25 d’abril de 2013 a la moció 
10/X del Parlament de Catalunya sobre les polítiques 
d’inclusió social i eradicació de la pobresa.»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 6.b del punt B

«b) S’estableixi un protocol obligat de comunicació i 
intervenció prèvia dels serveis socials i assistencials per 
tal d’aplicar els ajuts necessaris per evitar-ne el tall de 
subministrament, cas que l’impagament sigui per causa 
de manca de recursos econòmics de les famílies afec-
tades.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 7 del punt B
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«7) Seguir treballant per aconseguir fons per a poder 
convocar ajuts a la rehabilitació d’habitatges i edificis 
residencials que millorin la seva eficiència energètica, 
per a contribuir a minorar, a mig i llarg termini, els 
efectes de la pobresa energètica i, també, seguir ator-
gant ajuts a famílies amb pocs recursos, com les pres-
tacions per al pagament del lloguer i les prestacions 
econòmiques d’especial urgència, per a millorar els in-
gressos a les famílies que podrien patir pobresa ener-
gètica.»

9 Esmena núm. 9
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 8 del punt B

«8) Impulsar un bonus social de l’aigua. Regular un sis-
tema públic de preu social en el subministrament basic 
d’aigua de totes les llars amb poder adquisitiu reduït i 
en particular per les famílies en risc d’exclusió social a 
més d’establir uns criteris clars, transparents i homoge-
nis per la seva concessió basats en la renda familiar. Es 
fixaran uns consums mínims vitals en còmput mensu-
al, eh funció del número de membres de la llar.»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’aparat 10 del punt B

«10) Impulsar els acords o convenis que siguin neces-
saris amb les Companyies de subministrament d’aigua 
potable, de gas i d’electricitat per tal d’establir línies 
d’ajut o descomptes molt significatius a la cobertura 
del cost dels consums mínims, als domicilis de les fa-
mílies que no puguin pagar-ne les factures, quan el 
conjunt de residents tinguin ingressos mensuals regu-
lars iguals o inferiors al resultat de multiplicar l’Indi-
cador de Renda de Suficiència (IRSC) vigent en cada 
exercici, incrementant el 0,3 per la segona persona i 
següents.»

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’activitat de la Comissió Bilateral 
Generalitat-Estat
Tram. 302-00087/10

Esmenes presentades
Reg. 44901; 44936; 44943 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 06.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
44901)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acti-
vitat de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat (tram. 
302-00087/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot el punt 4

«4. El Parlament ratifica la validesa de l’informe de 
l’any 2010,elaborat per un grup d’experts designats pel 
President de la Generalitat, titulat “Informe sobre la 
sentència del Tribunal Constitucional que resol el re-
curs d’inconstitucionalitat presentat per 50 diputats i 
senadors del PP contra l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya”.» 

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 5

«5. El Parlament reprova les discrepàncies públiques 
entre el Govern i el President de la part catalana de la 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació a l’in-
forme del Govern titulat “La deslleialtat de l’Estat res-
pecte a Catalunya. Balanç de situació”.» 

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 6

«6. El Parlament insta el Govern a procedir de forma 
immediata al nomenament d’un nou president de la 
part catalana de la Comissió Bilateral Generalitat-Es-
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tat, càrrec que haurà de recaure forçosament en la Vi-
cepresidenta del Govern o en un conseller o consellera 
del Govern de la Generalitat.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 7

«7. El Parlament constata que la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut de 2006 votat pel poble 
de Catalunya va desactivar els punts bàsics d’aquell 
text legal i va suposar la ruptura del pacte constitu-
cional que va donar lloc a la Constitució de 1978, en 
realitzar una interpretació del text constitucional tan-
cada, centralista i contrària a l’autogovern de Cata-
lunya. Aquest fet, d’una gravetat extrema, comporta 
la necessitat ineludible de que el poble de Catalunya 
pugui exercir el seu dret a decidir a través d’un refe-
rèndum o consulta, convocat a través dels mecanismes 
que la legislació actual permet.»

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 44936)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’activitat de la Comissió Bilate-
ral Generalitat-Estat (tram. 302-00087/10).

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

Del punt 1

«1. El Parlament lamenta que no s’hagi reunit la Co-
missió Bilateral Generalitat - Estat des de fa més de 
dos anys, a pesar dels reiterats intents del Govern de la 
Generalitat per mantenir obertes aquesta i altres vies 
de diàleg amb l’Estat. Aquesta inactivitat no ha per-
mès desenvolupar l’Estatut i, en particular, ha impedit 
l’aprovació dels traspassos pendents, la participació 
de la Generalitat en organismes i processos de decisió 
de l’Estat i que es liquidessin conceptes com el resultat 
pels anys 2009 i 2010 de la DA 3a de l’Estatut.»

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

Del punt 2

«2. El Parlament insta el Govern a reiterar al Govern 
de l’Estat, que és qui exerceix la presidència rotatòria 
de la Comissió Bilateral durant aquest any, que con-
voqui el Ple de la Comissió abans d’acabar el 2013. 
El Govern ha de proposar que l’ordre del dia d’aques-
ta reunió, que ambdues parts han d’acordar, perme-
ti analitzar i discutir els continguts de greuges econò-
mics i jurídics compilats i fets públics pel propi Govern 
de la Generalitat. De manera singular, ateses les fun-
cions de la comissió reconegudes a l’article 183 EAC, 
el Parlament insta el Govern a reiterar les qüestions 
que ja ha plantejat al Govern de l’Estat com a punts de 
l’ordre del dia i totes aquelles altres que siguin neces-
sàries per mantenir oberts els canals de diàleg i nego-
ciació de les qüestions d’interès comú.»

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

Del punt 3

«3. El Parlament insta el Govern a reiterar al Govern 
de l’Estat la necessitat de reprendre immediatament la 
negociació sobre el desplegament de l’EAC, tant pel 
que fa a la programació de traspassos competencials 
i desplegaments normatius com pel que fa al funciona-
ment regular dels òrgans bilaterals i les vies de diàleg i 
col·laboració institucional.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. El Parlament insta el Govern a assumir l’informe 
de 2010 del grup d’experts designats pel President de la 
Generalitat sobre la minimització dels efectes pràctics 
de la sentencia del TC sobre l’Estatut i a negociar amb 
el Govern de l’Estat en els termes que aquest informe 
assenyala.»

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 44943)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’activitat de la Comissió 
Bilateral Generalitat-Estat (tram. 302-00087/10).

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

Del punt 1

«El Parlament de Catalunya reprova l’actitud obstruc-
cionista del govern de l’Estat negant-se a reunir-se 
amb la Generalitat en el marc de la Comissió Bilate-
ral. Aquesta actitud no ha permès realitzar les funci-
ons que li confereix l’Estatut de 2006. Entre altres, no 
ha permès que s’aprovessin i es liquidessin el diferen-
cial d’inversió de l’Estat realitzat a Catalunya, d’acord 
amb el que determina la Disposició Addicional Terce-
ra, dels anys 2009, 2010 i 2011 ni d’abonar la liquida-
ció del 2008 tal com preveia el mètode de la «Disposi-
ción adicional quincuagésima séptima. Cumplimiento 
de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de 
Autonomía de Catalunya» de la llei de pressupostos 
generals de l’Estat de 2007, posteriorment elaborat i 
aprovat en la reunió de la Comissió Bilateral Estat - 
Generalitat de 16 d’octubre de 2007.»

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el futur dels mitjans públics au-
diovisuals
Tram. 302-00088/10

Esmenes presentades
Reg. 44931, 44942; 44937; 44951; 44952 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 06.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 44931 i 44942)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-

lació al Govern sobre el futur dels mitjans públics au-
diovisuals (tram. 302-00088/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació de tot el text del punt 3, nou text

a) Introduir en el procés endegat per a l’externalització 
de la Comercialització de la Publicitat de Televisió de 
Catalunya a través del Plec de clàusules administrati-
ves particulars per a la contractació d’un servei de co-
mercialització, promoció i intermediació en la venda 
d’espais publicitaris de Televisió de Catalunya, S.A., 
aprovat pel Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals una clàusula mitjançant 
la qual els treballadors adscrits en aquest moment al 
departament de comercialització siguin subrogats ex-
clusivament de forma voluntària. Aquelles persones 
que desitgin continuar en la CCMA ho faran amb les 
mateixes condicions laborals que en l’actualitat.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 44937)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el futur dels mitjans públics au-
diovisuals (tram. 302-00088/10).

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

Del punt 2

«2. Garantir una negociació del conveni de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals que es regeixi 
per la presumpció de bona fe de les parts, la transpa-
rència en tot el procés i la persistència en la negociació 
amb el consens com a objectiu.»

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

Del punt 3

«3. El Parlament requereix que s’asseguri que el pro-
cés endegat per a l’externalització de la comercialitza-
ció de la publicitat: 

a) Garanteixi l’increment de recursos previstos de la 
publicitat.

Fascicle segon
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b) Garanteixi els llocs de treball i les condicions labo-
rals.

c) Que la CCMA disposi en tot moment del control de 
la gestió de la publicitat i els seus ingressos.»

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
44951)

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 estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
futur dels mitjans públics audiovisuals (tram. 302-
00088/10).

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

A l’apartat 1, d’una nova lletra f

«f) Assegurar que als programes informatius, debats i 
tertúlies hi hagi més presència de la pluralitat, no no-
més institucional i política, sinó de tot el ventall d’opi-
nions i sensibilitats de la societat civil catalana.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 2, d’una nova lletra b

«b) Incloure en els convenis, tant de Catalunya Ràdio 
com de TVC, el compromís de manteniment dels llocs 
de treball i la reversibilitat de les retallades patides en 
les condicions laborals.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 4

«4. Iniciar la tramitació al Parlament, abans que aca-
bi l’any 2013, de la modificació de les lleis del CAC i de 
la CCMA, amb l’objectiu de garantir la pluralitat, des-
governamentalitzar-la i posar el seu control en mans 
del Parlament.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 4, d’una nova lletra b

«b) Incloure, en aquesta modificació, la necessitat de 
majories de dos terços de la cambra per a aprovar tant 
els membres del Consell de Govern de la CCMA com 
la seva presidència.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 5

5. Lamentar la decisió del Govern de la Generalitat 
Valenciana de tancar la radiotelevisió pública valen-
ciana (RTVV) i: 

a. Denunciar les conseqüències que pot comportar 
aquest tancament per a la presència català en l’ofer-
ta comunicativa al País Valencià així com el greu cost 
laboral de deixar al carrer els 1.700 treballadors i tre-
balladores d’aquests mitjans de comunicació públics.

b. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
buscar noves fórmules per a garantir que els mitjans 
de la CCMA es puguin veure i escoltar al País Valen-
cià, donat que l’acord de reciprocitat signat pels go-
verns català i valencià el maig de 2013 ja no serà vi-
able.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 44952)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el futur dels mitjans públics au-
diovisuals (tram. 302-00088/10).

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

De la lletra e, de l’apartat 1

«e) Garantir la implantació territorial i la presència de 
les variants dialectals així com de l’aranès més enllà 
dels programes informatius, evitant tornar a córrer el 
risc de vulnerar el mandat marc del Parlament.»
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’una nova lletra f, de l’apartat 1

«f) Garantir una informació basada en criteris de plu-
ralitat i equitat, propis de qualsevol mitjà públic.»

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fer front als im-
pagaments que pateixen els centres concer-
tats d’educació i de sanitat, els proveïdors i 
les entitats del tercer sector
Tram. 302-00089/10

Esmenes presentades
Reg. 44933; 44940; 44941 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 06.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 44933)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures per a fer front als 
impagaments que pateixen els centres concertats 
d’educació i de sanitat, els proveïdors i les entitats del 
tercer sector (tram. 302-00089/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Esmena d’addició d’un nou punt 

Fer les gestions oportunes per convocar la Comissió 
Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat Generalitat 
per tal de determinar quin és el deute real que manté el 
Govern central amb la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
44940)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a fer front als impagaments que patei-
xen els centres concertats d’educació i de sanitat, els 
proveïdors i les entitats del tercer sector (tram. 302-
00089/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot l’apartat 1, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«1. Es farà front als impagaments de la Generalitat 
amb els centres concertats del sector de l’educació i 
la sanitat, així com dels proveïdors i de les entitats del 
tercer sector. Es prioritzarà aquest pagament respecte 
al pagament d’interessos i deutes amb les entitats fi-
nanceres.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot l’apartat 5, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«5. Adoptar les mesures legals necessàries per a reduir 
la morositat de les grans empreses amb les pimes i au-
tònoms especialment aquelles dirigides a: 

a) L’eradicació dels contractes que exigeixen l’accepta-
ció de terminis de pagament superior als 75 dies.

b) La limitació de l’accés als concursos públics de to-
tes les grans empreses que incompleixen els terminis 
de pagament amb pimes i autònoms.

c) la creació de nous organismes i mecanismes legals 
que permetin aplicar procediments simplificats, ràpids 
i de baix cost per als deutes mercantils i per a procedir 
judicialment al cobrament d’aquest tipus de deutes.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot l’apartat 6.



11 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 183

4.40. INFORMACIó 56

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 10

«Exigir al govern de l’Estat el compliment dels com-
promisos amb la Generalitat per a garantir la liquidi-
tat així com del pagament de recursos pendents de les 
liquidacions del model de finançament i de la disposi-
ció addicional tercera.»

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 44941)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer 
front als impagaments que pateixen els centres con-
certats d’educació i de sanitat, els proveïdors i les enti-
tats del tercer sector (tram. 302-00089/10).

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

De modificació de tots els punts

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a exigir al Govern de l’Estat el compliment 
–tal i com estava establert inicialment– del caràcter 
complementari i independent del Pla de Proveïdors 
respecte del Fons de Liquiditat Autonòmic, amb l’ob-
jectiu de fer efectius els pagaments pendents als seus 
proveïdors (concerts sanitaris i educatius, proveïdors 
comercials i entitats del tercer sector, entre d’altres) 
d’acord amb el calendari anunciat a partir dels acords 
amb el Govern de l’Estat, avui incomplerts.»

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Calendari de dies inhàbils per al 2014
Tram. 241-00003/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de 
novembre de 2013, d’acord amb els articles 95 del Re-
glament i concordants, ha fixat el calendari següent de 
dies inhàbils per a l’any 2014, als efectes del còmput 
de terminis parlamentaris i de la presentació de do-
cumentació en el Registre General del Parlament de 
Catalunya.

A més dels dissabtes i els diumenges, seran dies inhà-
bils els següents: 

1 de gener (dimecres) Cap d’Any
6 de gener (dilluns) Dia de Reis
18 d’abril (divendres) Divendres Sant
21 d’abril (dilluns) Dilluns de Pasqua Florida
1 de maig (dijous) Festa del Treball
9 de juny (dilluns) Dilluns de Pasqua Granada
24 de juny (dimarts) Sant Joan
15 d’agost (divendres) l’Assumpció
11 de setembre (dijous) Diada Nacional de Catalunya
24 de setembre (dimecres) Mare de Déu de la Mercè
8 de desembre (dilluns) Dia de la Immaculada
25 de desembre (dijous) Nadal
26 de desembre (divendres) Sant Esteve

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/10

Ratificació del president

Comissió de Polítiques de Joventut

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tin-
guda el 30 d’octubre de 2013, d’acord amb els articles 
41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, ha ratificat 
com a president el diputat Joan Ignasi Elena Garcia 
per a proveir la vacant causada per la renúncia de la 
diputada Alícia Romero Llano.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Violant Cervera i Gòdia Joan Ignasi Elena Garcia

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
128/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 29/2012, sobre el Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social, corresponent al 2011
Tram. 290-00107/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 43296 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Núm. Resolució: 290-00107/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 128/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 29/2012, 
sobre el Consell de Treball, Econòmic i Social, corres-
ponent al 2011.

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 128/X, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 29/2012, sobre el Consell de 

Treball, Econòmic i Social, corresponent al 2011 (núm. 
tram. 290-00107/10), us informo del següent:

En relació a la primera observació de l’informe 
29/2012, segons la qual «No hi ha una relació de llocs 
del Consell, que, d’acord amb la normativa en funció 
pública, hauria d’incloure tots els llocs de funcionaris, 
laborals i eventuals existents i almenys la denomina-
ció dels llocs, els grups de classificació professional, 
els sistemes de provisió i les retribucions complemen-
tàries.»:

La relació de llocs de treball, aprovada per la Comis-
sió Executiva del CTESC en data 8 d’abril de 2002 in-
clou tot el personal, atès que segons la Llei de Consell 
aquest ha de ser laboral. No hi cap lloc de funcionari 
ni d’eventual.

S’han cobert els llocs mitjançant convocatòries públi-
ques (DOGC) i d’acord amb els sistemes basats en els 
principis d’igualtat, mèrit i capacitat (La Llei estableix 
un únic sistema de provisió i es d’aplicació per a tots 
els llocs de treball del Consell a excepció dels corres-
ponents a la Presidència i la Secretaria executiva que 
són nomenats pel Govern). Posteriorment es va realit-
zar la valoració de llocs de treball i la conseqüent rees-
tructuració de la plantilla que va ser sotmesa a l’apro-
vació de la Comissió executiva el 14 de gener de 2008.

Aquesta relació de llocs de treball està publicada a la 
Intranet del CTESC, amb informació de: la denomina-
ció dels llocs de treball i grup al que pertanyen, les do-
tacions de cada lloc, les condicions econòmiques amb 
especificació del sou base i retribucions complementà-
ries, jornada i horari de treball, i les funcions de cada 
lloc de treball.

En relació a la segona observació de l’informe 29/2012, 
segons la qual «Durant l’exercici 2011 no hi havia cap 
sistema de control horari del personal del Consell, fins 
a l’aprovació de l’Acord de Govern del 29 de maig del 
2012, de jornada i horaris de treball del personal fun-
cionari.»:

A les al·legacions ja es va deixar constància que, ar-
rel de la entrada en vigor del Decret 56/2012, de 29 
de maig, sobre jornada i horaris de treball del perso-
nal funcionari al servei de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya que estableix a l’article 23 l’obli-
gatorietat del control del compliment de la jornada i 
l’horari mitjançant rellotges de control o altres mitjans 
informàtics o telemàtica, tot el personal del CTESC ha 
de fitxar les seves entrades i sortides a la intranet.

Els caps respectius i la Secretaria General han de vali-
dar, prèvia justificació corresponent, qualsevol absèn-
cia i el control del compliment de la jornada que es 
realitza informàticament.

Barcelona, 29 d’octubre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Control del compliment de la Resolució 
131/X, sobre el carril VAO de la carretera C-58
Tram. 290-00110/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 42844 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00110/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 131/X, 
sobre el carril VAO de la carretera C-58.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

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 131/X, sobre el carril 
VAO de la carretera C-58 (núm. tram. 290-00110/10), 
us informo del següent:

Pel que fa als serveis de transport per carretera es 
mantenen en explotació les quatre línies de servei de 
bus exprés implantades en el moment de l’entrada en 
funcionament del carril bus VAO de la C-58 per als 
serveis amb Sabadell, Terrassa, Cerdanyola del Vallès 
i Ripollet.

Així mateix, respecte l’anàlisi de possibles millores de 
connexió amb Castellar del Vallès i Badia del Vallès i 
amb Sant Cugat del Vallès aquestes seran analitzades 
en el marc del Pla de Transport de Viatgers de Catalu-
nya actualment en redacció, en funció de la demanda 
real existent i atenent a les disponibilitats pressupos-
tàries actuals.

Quant a la comunicació amb el Parc de l’Alba, a par-
tir del 21 d’octubre de 2013 ha entrat en funcionament 
un nou servei de bus que comunica l’estació de FGC 
de Bellaterra i el Parc de l’Alba, com a resultat del tre-
ball dut a terme conjuntament amb l’entitat rectora del 
Parc, de forma que es considera que aquesta és, a ho-
res d’ara, la mesura més adequada per atendre la mo-
bilitat amb transport públic a aquest centre d’activitat.

Finalment, el recorregut del servei amb Terrassa ha 
estat degudament analitzat i consensuat amb l’Ajunta-
ment d’aquesta ciutat, per tal de garantir que s’atenen 
les demandes municipals de mobilitat.

Pel que fa a la promoció de l’ús del cotxe compartit, 
des de la Generalitat de Catalunya s’han dut a terme 
diverses campanyes informatives sobre l’ús del carril 
bus-VAO de la C-58. Tot i així s’estudiarà la possibili-
tat de fer noves campanyes, sempre i quan les disponi-
bilitats pressupostàries ho permetin.

D’altra banda, a curt termini no està previst disposar 
d’una plataforma pròpia de gestió de la possibilitat de 
compartir cotxe per a fer ús del carril bus VAO, atès 

que ja existeixen alternatives privades que ofereixen 
aquesta funcionalitat via internet.

Barcelona, 25 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
139/X, sobre el manteniment de les delega-
cions territorials de Televisió de Catalunya i 
Catalunya Ràdio
Tram. 290-00118/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 43675 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00118/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 139/X, 
sobre el manteniment de les delegacions territorials de 
Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio.

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 139X, sobre el manteniment de les delegaci-
ons territorials de Televisió de Catalunya i Catalunya 
Ràdio (núm. tram. 290-00118/10), us informo, amb el 
document annex, de les actuacions que s’han portat a 
terme.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

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 
140/X, sobre la reconsideració del tanca-
ment de l’Escola Sant Baldiri i el manteni-
ment de la planificació d’un segon institut, a 
Lliçà d’Amunt
Tram. 290-00119/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 43548 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00119/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 140/X, 
sobre la reconsideració del tancament de l’Escola Sant 
Baldiri i el manteniment de la planificació d’un segon 
institut, a Lliçà d’Amunt.

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 140/X, sobre la re-
consideració del tancament de l’Escola Sant Baldiri i 
el manteniment de la planificació d’un segon institut, a 
Lliçà d’Amunt (núm. tram. 290-00119/10), us informo 
del següent:

Reconsiderar el tancament de l’Escola Sant Baldiri de 
Lliçà d’Amunt, valorant de manera àmplia, conjunta-
ment amb els agents educatius del municipi –i en es-
pecial amb el govern i els representants municipals en 
tant que competents en la determinació de l’oferta edu-
cativa i en la programació general de l’ensenyament al 
municipi segons la legislació educativa–, totes les vari-
ables urbanes, poblacionals i d’equitat social i territo-
rial que influeixen en el mapa educatiu del municipi a 
curt i mitjà termini.

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 neces-
sitats específiques de suport educatiu que propiciï la 
cohesió 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 ban-
da, l’arribada de l’anomenada «generació buida» (pel 
seu nombre reduït) a l’edat de tenir fills i la crisi eco-
nòmica han provocat una caiguda de la natalitat. A 
aquest factor cal sumar-hi el fet que el saldo migratori, 
fins ara positiu, està invertint la seva tendència i, men-
tre un nombre important dels immigrants de la prime-

ra dècada del segle xxi torna als seus països d’origen, 
augmenta l’emigració d’una part de la població autòc-
tona, bàsicament jove i en edat de tenir fills. Aquest 
nou escenari té com a conseqüència el fet que els pro-
pers anys disminuiran el nombre de nens i nenes que 
cal escolaritzar i caldrà adaptar l’oferta a aquesta no-
va realitat. En aquest sentit, la matrícula viva als cen-
tres educatius catalans s’ha reduït considerablement 
i ha augmentat el nombre d’alumnes que marxen al 
llarg del curs quan les famílies retornen als seus pa-
ïsos d’origen.

L’Escola Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt és un dels cen-
tres afectats pel procés de transformació a causa de 
l’evolució demogràfica del municipi. Per això, el curs 
13/14, no s’incorpora alumnat a P3.

Les necessitats d’escolarització no requereixen aquest 
grup de P3, mentre els altres grups continuen, de tal 
manera que els alumnes actuals finalitzaran els seus 
estudis a la mateixa escola.

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.

Mantenir la planificació del segon institut de Lliçà 
d’Amunt en els terrenys ja cedits pel municipi a Can 
Cuscó i comprometre’s a continuar els passos per a la 
programació i la construcció de l’institut, que es duria 
a terme en funció de les necessitats d’escolarització a 
mitjà termini.

Compliment:

Pel que fa a la construcció del segon institut de Lliçà 
d’Amunt us informo que el Departament d’Ensenya-
ment té planificada aquesta actuació, que es durà a ter-
me quan les disponibilitats pressupostàries del Govern 
de la Generalitat ho permetin.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 
141/X, sobre el finançament, la licitació i 
l’execució de les obres de l’Institut Les Ai-
merigues, l’Institut Can Roca i l’Escola Sala i 
Badrines, a Terrassa
Tram. 290-00120/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 43549 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00120/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 141/X, 
sobre el finançament, la licitació i l’execució de les 
obres de l’Institut Les Aimerigues, l’Institut Can Roca 
i l’Escola Sala i Badrines, a Terrassa.

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 141/X, sobre el finan-
çament, la licitació i l’execució de les obres de l’Insti-
tut Les Aimerigues, l’Institut Can Roca i l’Escola Sala 
i Badrines, a Terrassa (núm. tram. 290-00120/10), us 
informo del següent:

Adoptar els acords de govern imprescindibles per al 
finançament i la posterior licitació i execució de les 
obres de l’Institut Les Aimerigues, de l’Institut Can Ro-
ca i de l’Escola Sala i Badrines de Terrassa, que actu-
alment tenen emplaçaments provisionals.

Compliment:

El Departament d’Ensenyament té prevista, en la pla-
nificació escolar, la construcció de l’Escola Sala i Ba-
drines i dels instituts Les Aimerigues i Can Roca del 
municipi de Terrassa. Aquestes actuacions es duran a 
terme quan les disponibilitats pressupostàries del Go-
vern de la Generalitat ho permetin.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
142/X, sobre el manteniment de l’Escola El 
Castell, de Tona, i sobre el mapa escolar d’a-
quest municipi
Tram. 290-00121/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 43550 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00121/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 142/X, 
sobre el manteniment de l’Escola El Castell, de Tona, i 
sobre el mapa escolar d’aquest municipi.

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 142/X, sobre el 
manteniment de l’Escola El Castell, de Tona, i sobre 
el mapa escolar d’aquest municipi (núm. tram. 290-
00121/10), us informo del següent:

Mantenir oberta l’Escola El Castell, de Tona

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 neces-
sitats específiques de suport educatiu que propiciï la 
cohesió 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-
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 
paï sos d’origen.
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L’Escola El Castell del municipi de Tona (Osona) és 
un dels centres afectats pel procés de transformació a 
causa de l’evolució demogràfica del municipi. Per ai-
xò, el curs 13/14, l’escola no escolaritza alumnat a P3.

Les necessitats d’escolarització no requereixen aquest 
grup de P3, mentre els altres grups continuen, de tal 
manera que els alumnes actuals finalitzaran els seus 
estudis a la mateixa escola.

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.

Consensuar amb la comunitat educativa i l’Ajunta-
ment de Tona les modificacions d’oferta de línies i ma-
pa escolar que afectin a la població.

Compliment:

Totes les decisions es continuaran plantejant en el 
marc de la taula de planificació del municipi, on parti-
cipa l’Ajuntament, i en diàleg, amb la comunitat edu-
cativa.

Barcelona, 23 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
143/X, sobre la matriculació de P3 a les es-
coles Abel Ferrater i Gil Cristià i Arbós, de 
la Selva del Camp, i sobre el mapa escolar 
d’aquest municipi
Tram. 290-00122/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 43551 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00122/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 143/X, 
sobre la matriculació de P3 a les escoles Abel Ferrater 
i Gil Cristià i Arbós, de la Selva del Camp, i sobre el 
mapa escolar d’aquest municipi.

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 143/X, sobre la ma-
triculació de P3 a les escoles Abel Ferrater i Gil Cris-
tià i Arbós, de la Selva del Camp, i sobre el mapa es-
colar d’aquest municipi (núm. tram. 290-00122/10), us 
informo del següent:

Obrir la matriculació d’un grup P3 a cadascuna de les 
escoles Abel Ferrater i Gil Cristià i Arbós, de la Selva 

de Camp, per al curs 2013-2014 si hi ha un mínim de 
dotze alumnes les famílies dels quals hagin demanat de 
fer P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós.

Compliment:

L’Escola Gil Cristià de la Selva del Camp, al Baix 
Camp, és un dels centres afectats pel procés de trans-
formació a causa de l’evolució demogràfica del muni-
cipi. Per això, el curs 13/14, l’escola no disposa d’alum-
nes matriculats a P3.

Consensuar amb l’Ajuntament de la Selva del Camp i 
la comunitat educativa les modificacions d’oferta de lí-
nies i mapa escolar que afectin la població.

Compliment:

Totes les decisions es continuaran plantejant en el marc 
de la taula de planificació del municipi, on participa 
l’Ajuntament, i en diàleg, amb la comunitat educativa.

Barcelona, 23 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
145/X, sobre el manteniment de les línies de 
P3 a l’Escola Joan Coromines, de Mataró, i 
el projecte de construcció del nou centre
Tram. 290-00124/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 43552 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00124/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 145/X, 
sobre el manteniment de les línies de P3 a l’Escola Jo-
an Coromines, de Mataró, i el projecte de construcció 
del nou centre.

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 145/X, sobre el man-
teniment de les línies de P3 a l’Escola Joan Coromines, 
de Mataró, i el projecte de construcció del nou centre 
(núm. tram. 290-00124/10), us informo del següent:

Presentar en el termini de tres mesos, la redacció del 
projecte executiu de l’Escola Joan Coromines i el ca-
lendari sobre el pla d’inversió i de construcció del nou 
centre, tal com és previst en la planificació educativa.

Compliment:

En aquests moments, la Direcció General de Centres 
Públics i l’Ajuntament de Mataró han acordat priorit-
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zar la construcció de l’escola Angeleta Ferrer de Mata-
ró, fruit del trasllat forçós que ha patit l’escola.

A partir d’aquí, l’Escola Joan Coromines, de moment, 
seguirà ubicada en els espais actuals. En funció de 
l’evolució demogràfica del municipi, el Departament 
d’Ensenyament analitzarà la necessitat d’aquesta actu-
ació, ja que caldrà adaptar l’oferta educativa a la nova 
realitat demogràfica del municipi.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
146/X, sobre la ràtio d’alumnes i el nombre 
d’aules de P3 a les escoles públiques d’Es-
plugues de Llobregat, i sobre la revisió dels 
concerts amb les escoles concertades d’a-
quest municipi
Tram. 290-00125/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 43553 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00125/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 146/X, 
sobre la ràtio d’alumnes i el nombre d’aules de P3 a les 
escoles públiques d’Esplugues de Llobregat, i sobre la 
revisió dels concerts amb les escoles concertades d’a-
quest municipi.

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 146/X, sobre la rà-
tio d’alumnes i el nombre d’aules de P3 a les escoles 
públiques d’Esplugues de Llobregat, i sobre la revi-
sió dels concerts amb les escoles concertades d’aquest 
municipi (núm. tram. 290-00125/10), us informo del 
següent:

Prioritzar el manteniment dels grups de P3 a l’incre-
ment de ràtios i, en aquest sentit, no autoritzar incre-
ments de ràtios superiors al 10 % en cap escola del ser-
vei públic si no és per a les incorporacions tardanes.

Compliment:

Com a la majoria de municipis, la situació fruit de 
l’evolució demogràfica a Esplugues de Llobregat és 
complexa i obliga a revisar l’oferta de places escolars. 
Després d’una dècada amb un fort creixement demo-
gràfic, 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 caigu-
da de la natalitat. A aquest factor cal sumar-hi el fet 
que el saldo migratori, fins ara positiu, està invertint la 
seva tendència i, mentre un nombre important dels im-
migrants de la primera dècada del segle xxi torna als 
seus països 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 conseqüèn-
cia 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 ma-
trícula viva als centres educatius catalans s’ha reduït 
considerablement i ha augmentat el nombre d’alumnes 
que marxen al llarg del curs quan les famílies retornen 
als seus països d’origen.

En concret, al municipi d’Esplugues de Llobregat 
l’oferta inicial per al curs 2013/2014 fou de 16 grups, 
que permetien escolaritzar tots els nens i nenes de la 
població (402). Després de la preinscripció, es va de-
tectar un increment de les sol·licituds en primera opció 
de nens de poblacions veïnes, bàsicament de l’Hospi-
talet de Llobregat. Tenint en compte que hi havia po-
blació de 3 anys d’Esplugues de Llobregat que no es 
podia escolaritzar en la seva primera opció i que bona 
part de nens i nenes d’altres municipis obtindran pla-
ces a Esplugues per demanar centres menys sol·licitats 
per les famílies del municipi, es van reobrir dos grups 
per atendre tota la població del municipi, alhora que es 
va analitzar l’impacte sobre el municipi de l’Hospitalet 
de Llobregat.

Un cop feta la preinscripció s’han obert al munici-
pi d’Esplugues de Llobregat dos grups més de P3 als 
centres amb més sol·licituds i disponibilitat d’espais, 
l’Escola Isidre Martí i l’Escola Joan Maragall

Replantejar de manera consensuada amb l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i la comunitat educativa lo-
cal, el mapa educatiu de la ciutat i especialment l’ofer-
ta d’aules de P3 de titularitat pública, d’acord amb el 
criteri de qualitat pedagògica, i vetllar per repartiment 
de l’alumnat, per a evitar massificacions i afavorir que 
les famílies puguin triar escola pública.

Compliment:

Totes les decisions es continuaran plantejant en el 
marc de la taula de planificació del municipi, on parti-
cipa l’Ajuntament, i en diàleg, amb la comunitat edu-
cativa.

Revisar novament els concerts de les escoles concerta-
des d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb els criteris 
de necessitat d’escolarització.

Compliment:

Un cop feta la revisió de la matrícula de les unitats 
concertades, s’ha constatat que totes les unitats dels 
centres concertats d’Esplugues de Llobregat disposen 
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del nombre mínim d’alumnes exigits per a la seva con-
certació. Per tant, s’ha mantingut el nombre d’unitats 
concertades sense fer cap modificació.

Barcelona, 24 de setembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
147/X, sobre la construcció i la posada en 
marxa de l’Escola Cau de la Guineu, de Cor-
bera de Llobregat
Tram. 290-00126/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 43554 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00126/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 147/X, 
sobre la construcció i la posada en marxa de l’Escola 
Cau de la Guineu, de Corbera de 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 147/X, sobre la 
construcció i la posada en marxa de l’Escola Cau de 
la Guineu, de Corbera de Llobregat (núm. tram. 290-
00126/10), us informo del següent:

Constatar la necessitat –i considerar-la molt priorità-
ria– de la construcció de la segona fase de l’ampliació 
de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobre-
gat, i de la posada en marxa de tota l’escola, atès que 
es tracta d’una obra planificada per la Generalitat de 
Catalunya.

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 neces-
sitats específiques de suport educatiu que propiciï la 
cohesió 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 ban-
da, l’arribada de l’anomenada «generació buida» (pel 
seu nombre reduït) a l’edat de tenir fills i la crisi econò-
mica han provocat una caiguda de la natalitat. A aquest 

factor cal sumar-hi el fet que el saldo migratori, fins 
ara positiu, està invertint la seva tendència i, mentre un 
nombre important dels immigrants de la primera dè-
cada del segle xxi torna als seus països d’origen, aug-
menta l’emigració d’una part de la població autòctona, 
bàsicament jove i en edat de tenir fills. Aquest nou es-
cenari té com a conseqüència el fet que els propers anys 
disminuiran el nombre de nens i nenes que cal escola-
ritzar i caldrà adaptar l’oferta a aquesta nova realitat. 
En aquest sentit, la matrícula viva als centres educatius 
catalans s’ha reduït considerablement i ha augmentat el 
nombre d’alumnes que marxen al llarg del curs quan 
les famílies retornen als seus països d’origen.

Pel que fa al municipi de Corbera de Llobregat, per al 
curs 2013-14 hi ha 7 línies de P3 però, segons les pro-
jeccions de l’IDESCAT, a partir del curs 2014-15 les 
necessitats d’escolarització requeriran 6 línies al mu-
nicipi.

Cal dir, també que les escoles de Corbera de Llobre-
gat, sense grups extraordinaris, disposen de 7 línies en 
espais definitius ja construïts. Això significa que a la 
ciutat caldrà reduir 1 línia, per la qual cosa cal valorar 
quin impacte tindrà aquest fet en l’oferta actual.

Acordar el calendari d’execució de la segona fase de 
l’ampliació de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera 
de Llobregat, amb l’Ajuntament i la comunitat educati-
va, per a garantir la total i òptima posada en marxa de 
l’escola durant el curs 2014-2015.

Compliment:

Aquesta actuació es durà a terme en el moment que 
convingui per les necessitats d’escolarització del mu-
nicipi.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
172/X, sobre la construcció del centre de te-
lecomunicacions de Coll de Bucs, de Cam-
prodon
Tram. 290-00137/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 43297 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. resolució: 290-00137/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 172/X, 
sobre la construcció del centre de telecomunicacions 
de Coll de Bucs, de Camprodon.
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Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

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 172/X, sobre la 
construcció del centre de telecomunicacions de Coll 
de Bucs, de Camprodon (núm. tram. 290-00137/10), 
us informo del següent:

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció 
General de Telecomunicacions i Societat de la Infor-
mació i el CTTI (Centre de Telecomunicacions i de 
Tecnologies de la Informació) van endegar el projec-
te Catalunya Connecta que impulsava el desplegament 
d’infraestructures i serveis de comunicacions electrò-
niques al territori. Aquest pla va permetre universalit-
zar l’accés als nous serveis de telecomunicacions a la 
ciutadania, les administracions i el teixit empresarial 
català, dotant de cobertura dels serveis de televisió di-
gital terrestre, telefonia mòbil i banda ampla a la major 
part del territori.

Aquest pla ha finalitzat les seves inversions i els fons 
dedicats al desplegament d’infraestructures i serveis 
s’ha esgotat.

Es per això que, en l’exercici actual no serà possible 
fer la previsió pressupostària necessària per satisfer als 
veïnats de Beget, Rocabruna i Font-Rubí afectats per 
la manca de serveis. No obstant, no cal oblidar que 
el capteniment del Govern és, tan bon punt es puguin 
afrontar nous compromisos econòmics en propers 
exercicis, atendre amb preferència la solució a la pro-
blemàtica que genera la inexistència d’un centre de te-
lecomunicacions al Coll de Bucs.

Barcelona, 29 d’octubre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control de compliment de la Resolució 
184/X, per la qual s’aprova el Compte gene-
ral de la Generalitat corresponent al 2010
Tram. 290-00148/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 43557 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 1 mes del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Resolució 184/X, 
amb número de tramitació 290-00148/10, per la qual 
s’aprova el Compte general de la Generalitat correspo-
nent al 2010.

Barcelona, 29 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Economia i 
Coneixement (reg. 43557).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 02.12.2013 al 23.12.2013) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 24.12.2013, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2013.
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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

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 43679 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00158/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 194/X, 
sobre la situació i les necessitats de finançament de les 
obres de la línia 9 del metro.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

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 194/X, sobre la situ-
ació i les necessitats de finançament de les obres de la 
línia 9 del metro (núm. tram. 290-00158/10), us infor-
mo del següent:

Actualment està en servei el tram IV de l’L9 / L10, 
de la Sagrera fins a Can Zam i de la Sagrera fins a 
Gorg, que compta amb 10,9 km de longitud i 12 esta-
cions. En aquest tram només resta finalitzar l’execució 
de les estacions de Sagrera Hondures i Sagrera TAV, 
actualment objecte dels treballs d’arquitectura i instal-
lacions.

Es preveu l’entrada en servei del tram de la línia 9 
comprès entre Collblanc i l’Aeroport, l’any 2016 amb 
una inversió pressupostària d’uns 248 milions d’euros, 
segons l’avaluació feta al gener d’enguany.

La situació actual dels treballs en aquest tram és la se-
güent: l’obra civil i arquitectura de les estacions està 
acabada, i resta finalitzar els treballs de via, electrifi-
cació i instal·lacions, tant al tram comprès entre Coll-
blanc - Aeroport com al ramal tècnic de 6,3 km entre 
el pou de bifurcació de Gornal i el final del viaducte 
del carrer A, que permetrà l’accés als tallers i cotxeres 
de la Zona Franca.

Barcelona, 29 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 19/X, 
sobre les polítiques de salut sexual, afectiva 
i reproductiva i la interrupció voluntària de 
l’embaràs
Tram. 390-00019/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 43511 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament,  

05.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Moció: 390-00019/10

Sobre: Control compliment de la Moció 19/X, sobre 
les polítiques de salut sexual, afectiva i reproductiva i 
la interrupció voluntària de l’embaràs

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 19/X, sobre les polítiques de 
salut sexual, afectiva i reproductiva i la interrupció vo-
luntària de l’embaràs (núm. de tram. 390-00019/10), 
us informo del següent: 

El Departament de Salut, a través de la Direcció Ge-
neral de Planificació i Recerca en Salut, l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya i el Servei Català de la 
Salut, han continuat desplegant en els darrers mesos 
les actuacions de promoció i prevenció i d’atenció de 
qualitat en serveis accessibles en relació amb la sa-
lut afectiva, sexual i reproductiva i la interrupció vo-
luntària de l’embaràs a les quals fa referència el punt 4 
de la Moció. Aquestes actuacions s’han fet en el marc 
de l’aplicació i el desplegament de la legislació vigent 
en matèria de salut sexual i reproductiva i d’interrup-
ció voluntària de l’embaràs i de les línies estratègi-
ques en atenció maternoinfantil del Departament de 
Salut, i responent a les demandes de la societat cata-
lana.

Les actuacions que corresponen als serveis sanitaris 
estan incorporades en la compra de serveis dels dis-
positius assistencials relacionats amb l’atenció mater-
noinfantil i l’atenció a la salut sexual i reproductiva 
(atenció primària, unitats d’atenció a la salut sexual i 
reproductiva (ASSIR), hospitals maternoinfantils i clí-
niques contractades per la interrupció voluntària de 
l’embaràs).

Les actuacions més significatives que s’estan duent a 
terme en aquesta àrea de les polítiques de salut, tant 
des dels serveis sanitaris, com en l’àmbit comunitari i 
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la relació interdepartamental es detallen en l’informe 
adjunt.

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Control del compliment de la Moció 21/X, so-
bre l’exercici de l’autogovern del poble aranès
Tram. 390-00021/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 42623 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Moció: 390-00021/10

Sobre: Control compliment de la Moció 21/X, sobre 
l’exercici de l’autogovern del poble aranès

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 21/X, sobre l’exercici de l’auto-
govern del poble aranès (núm. de tram. 390-00021/10), 
us informo del següent:

La Ponència conjunta per a elaborar el text de la Pro-
posició de llei sobre el règim especial de l’Aran es va 
constituir el 12 de juny de 2013.

Per al Govern l’aprovació d’aquesta Llei, inclosa dins 
les mesures legislatives recollides en el Pla de Go-
vern 2013-2016, constitueix una actuació prioritària 
d’aquesta Legislatura. Per aquest motiu, i per donar 
compliment a la moció, el Govern a través del Depar-
tament de Governació i Relacions Institucionals ha 
iniciat un estudi en profunditat de la documentació de 
base d’aquesta iniciativa i, en particular, de la Propo-
sició de llei consensuada pel Conselh Generau d’Aran 
i presentada al Parlament l’any 2009 i ha sol·licitat a 
tots el departaments que duguin a terme un anàlisi 
d’aquesta documentació. El resultat d’aquests treballs 
es podrà posar a la disposició de la Ponència conjunta 
redactora de la nova Proposició de llei, si aquesta Po-
nència ho considera convenient.

Mes enllà d’aquestes actuacions, la vicepresidenta 
del Govern i titular del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals, departament competent en 
l’àmbit de les relacions institucionals amb l’Aran, va 
posar formalment a disposició de la Ponència conjun-
ta redactora de la proposició de llei, mitjançant carta 
de data 15 d’octubre de 2013 adreçada a la presidenta 
del Parlament, tot el suport que la Ponència conjunta 

consideri necessari, i amb l’ànim de contribuir fins on 
sigui possible a l’èxit d’aquesta iniciativa.

L’inici de les actuacions tendents a la protecció, el fo-
ment, l’ús, la difusió i el coneixement de la llengua prò-
pia de l’Aran, és anterior al mandat parlamentari incor-
porat a la moció objecte d’anàlisi. Així, més enllà de la 
Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, 
la Comissió Govern de la Generalitat-Conselh Gene-
rau d’Aran va crear, en la seva reunió de 17 de maig de 
2012, el Consell de política lingüística de l’occità ara-
nès, com a ponència de treball de la pròpia Comissió.

Amb la creació d’aquest Consell, que té per objecte im-
pulsar i fer el seguiment de totes les actuacions neces-
sàries per garantir el finançament adequat i suficient de 
les polítiques lingüístiques de l’occità aranès, assegurar 
la coordinació entre la Generalitat i el Conselh Gene-
rau en aquest àmbit i fer el seguiment i l’avaluació dels 
acords adoptats, es dóna compliment a la disposició ad-
dicional tercera de la Llei 35/2010, ja que el Consell de 
política lingüística de l’occità aranès constitueix l’es-
tructura paritària prevista en aquesta disposició.

El Consell –que ha celebrat tres reunions, la prime-
ra, de caràcter constitutiu, el 30 de maig de 2012 i les 
altres dues el 12 d’octubre de 2012 i el 17 de juliol de 
2013– ha impulsat, conjuntament amb el Departament 
de Justícia, el Projecte de decret pel qual s’atorga a 
l’Institut d’Estudis Aranesi el caràcter d’acadèmia, i 
d’autoritat lingüística de l’occità, a la Val d’Aran i a 
Catalunya. La tramitació d’aquest decret es va aturar a 
instancia del Parlament per tal d’obtenir un major con-
sens i actualment, obtingut aquest consens, s’ha reini-
ciat la tramitació que es troba en la fase sol·licitud de 
dictamen a la Comissió Jurídica Assessora.

Finalment, cal tenir present que la nova llei sobre el rè-
gim especial de l’Aran ha d’incloure una menció expres-
sa a la regulació especifica de la llengua pròpia de l’Aran.

Pel que fa al mandat de treballar per garantir, en el 
marc del context econòmic i financer actual, la sufici-
ència financera al Consell General d’Aran perquè pugi 
exercir l’autogovern, cal posar de manifest que, tot i la 
situació econòmica i financera actual, el Govern, con-
juntament amb els representants de l’Aran, treballa in-
tensament en la negociació de l’acord de finançament 
per a 2013, amb la voluntat que el finançament pactat 
es pugui estendre a 2014, amb l’objectiu de dotar-lo de 
major estabilitat.

No obstant i això, per garantir la suficiència finance-
ra al Conselh Generau d’Aran, el Departament de Go-
vernació i Relacions Institucionals ha tramitat diverses 
bestretes en base als crèdits prorrogats del pressupost 
de 2012, del mateix Departament.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
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Control del compliment de la Moció 27/X, 
sobre els jutges substituts i els magistrats 
suplents del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya
Tram. 390-00027/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 42748 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa de la Comissió De Justícia i Drets 
Humans

Núm. moció: 390-00027/10

Sobre: Control compliment de la Moció 27/X, sobre 
els jutges substituts i els magistrats suplents del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya

Comissió Competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans

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 27/X, sobre els jutges substi-
tuts i els magistrats suplents del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (núm. de tram. 390-00027/10), 
us informo del següent:

En data 27 de juny d’enguany, vaig instar el ministre 
de Justícia a prioritzar les demandes del col·lectiu de 
jutges substituts i magistrats suplents, en tant que con-
tribueixen al bon funcionament de l’Administració de 
justícia.

Així, el vaig requerir a complir cadascun dels punts 
recollits en el text de la Moció aprovada pel Ple del 
Parlament.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

Control del compliment de la Moció 31/X, 
sobre el model dels col·legis professionals
Tram. 390-00031/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 42749 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 05.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Núm. moció: 390-00031/10

Sobre: Control compliment de la Moció 31/X, sobre el 
model dels col·legis professionals

Comissió Competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment al punt 2 de la Moció 31/X, sobre el mo-
del dels col·legis professionals (núm. de tram. 390-
00031/10), us informo del següent:

Aquest epígraf insta a requerir al Govern de l’Estat la 
retirada immediata del text de l’Avantprojecte de llei 
sobre col·legis professionals.

Així, en data 18 de juliol d’enguany, vaig adreçar-me 
al ministre d’Economia i Competitivitat per traslla-
dar-li el text de la Moció.

Alhora, demanava respecte per les funcions que exer-
ceixen els col·legis professionals, ja sigui en benefici 
dels usuaris i consumidors dels serveis professionals, 
ja sigui en el desenvolupament de les tasques que duen 
a terme per delegació de l’Administració.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre la situació del Gran Teatre del 
Liceu
Tram. 354-00102/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, tingu-
da el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre el pla d’ocu-
pació juvenil «Insert jove»
Tram. 354-00176/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre la situació del Gran Teatre del 
Liceu
Tram. 354-00177/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, tingu-
da el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre la situació del Gran Teatre del 
Liceu
Tram. 354-00179/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, tingu-
da el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut amb la conse-
llera d’Ensenyament sobre la situació dels 
joves en el moment d’accedir a la universitat 
i a la formació professional
Tram. 354-00187/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb la vicepre-
sidenta del Govern sobre l’assistència del 
president de la Generalitat a l’acte de beati-
ficació organitzat per l’Església a Tarragona 
el 13 d’octubre de 2013
Tram. 354-00192/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 18, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 232.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresi-
denta del Govern sobre el compliment dels 
compromisos de pagament del deute amb 
les administracions locals
Tram. 354-00194/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, tin-
guda el 30.10.2013, DSPC-C 232.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els incidents del 18 d’octubre davant 
l’empresa Panrico, a Santa Perpètua de Mo-
goda (Vallès Occidental)
Tram. 354-00197/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41185).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.11.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre l’informe dels greuges 
del Govern de l’Estat envers Catalunya i so-
bre la polèmica que ha provocat amb el pre-
sident de la part catalana de la Comissió Bi-
lateral Generalitat-Estat
Tram. 354-00198/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, tin-
guda el 30.10.2013, DSPC-C 232.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les circumstàncies de la mort d’un ciuta-
dà el 5 d’octubre de 2013
Tram. 354-00201/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41720).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 9, tinguda el 
07.11.2013, DSPC-C 242.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la intervenció dels Mossos d’Esquadra 
en els incidents que van tenir lloc al Raval de 
Barcelona el 6 d’octubre de 2013, amb la de-
tenció i la mort d’un ciutadà
Tram. 354-00203/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 43318).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 9, tinguda el 
07.11.2013, DSPC-C 242.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els problemes del Departament d’In-
terior, la política de seguretat i les darreres 
actuacions policials
Tram. 354-00205/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Xavier Sabaté i Ibarz, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 43713).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 9, tinguda el 
07.11.2013, DSPC-C 242.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en la 
detenció d’un ciutadà el 6 d’octubre de 2013 
al barri del Raval, de Barcelona
Tram. 354-00206/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Calbó i Roca, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 44124).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 9, tinguda el 
07.11.2013, DSPC-C 242.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Joan Maria 
Gual, president de l’Associació d’Actors i Di-
rectors Professionals de Catalunya, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afe-
git sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00280/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Xavier Fina, 
consultor cultural, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00281/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Francesca 
Llopis, expresidenta de l’Associació d’Artis-
tes Visuals de l’Estat i artista visual, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afe-
git sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00282/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Blai Mesa, 
artista visual i gestor cultural, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00283/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.
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Proposta de compareixença de Big Mama, 
cantant i compositora, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00284/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Joan M. 
Minguet, president de l’Associació Catala-
na de Crítics d’Art, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00285/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Carme Za-
pata, representant de l’Associació de Sales 
de Concerts de Catalunya, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 352-00287/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Ramon Co-
lom, president de l’Associació de Produc-
tors Audiovisuals, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00288/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Daniel Mar-
tínez, director de Focus i president de l’Asso-
ciació d’Empreses de Teatre de Catalunya, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00289/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Santiago La-
peira, president del Col·legi de Directors de 
Cinema de Catalunya, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00290/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.
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Proposta de compareixença de Jaume Anti-
ch, director del teatre auditori Àtrium, de Vi-
ladecans (Baix Llobregat), amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 352-00291/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença d’un represen-
tant del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 352-00292/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença del president 
de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00293/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el va-
lor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00294/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Camilo Tar-
razón, president del Gremi d’Empresaris de 
Cinema de Catalunya, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00295/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de 
Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00296/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Companyies de Te-
atre Professional de Catalunya amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00297/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Empreses de Teatre 
de Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00298/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Professional de 
Representants, Promotors i Mànagers de 
Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00299/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Sales de Concerts 
de Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00300/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Teatre Nacional de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00301/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Museu Nacional d’Art de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00302/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Grup Enderrock Edicions, SL, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00303/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Productors Audiovisuals Federats 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00304/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Lluís Pas-
qual, director de teatre, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00305/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Ventura 
Pons, director de cinema, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 352-00306/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Montserrat 
Carulla, actriu, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00307/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Carles Du-
arte, president del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00308/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.
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Proposta de compareixença de Pep Salazar, 
gestor cultural, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00309/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Ferran Ma-
dico, director de teatre, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00310/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Sergi Belbel, 
director de teatre, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00311/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença d’Antoni Daura, 
president del Gremi de Llibreters de Cata-
lunya, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 352-00312/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença d’Isona Passo-
la, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Ca-
talà, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultu-
ra
Tram. 352-00313/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Joan Manuel 
Tresserras, exconseller de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00314/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.
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Proposta de compareixença de Carles Ca-
nut, actor, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00315/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Roger Mas, 
músic, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 352-00316/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Gerard 
Quintana, músic, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00317/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Maria Mercè 
Roca, escriptora, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00318/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença d’Ernest Folch, 
editor, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 352-00319/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Txe Arana, 
actriu i dobladora, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00320/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.
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Proposta de compareixença de Jaume Ma-
teu Bullich i Montse Trias Muñoz, del Circ 
Cric, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultu-
ra
Tram. 352-00321/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Cesc Gela-
bert, ballarí i coreògraf, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00322/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença d’Àlex Gorina, 
crític de cinema, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00323/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Lluís Bonet, 
director del Programa de gestió cultural de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 352-00324/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Lluís Nogue-
ra, director de Cosmocaixa, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 352-00325/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença d’Eduard Vol-
tas, editor de la revista «Time Out Barcelo-
na», amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultu-
ra
Tram. 352-00326/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.
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Proposta de compareixença de Xavier Cu-
beles, professor d’economia del sector au-
diovisual de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00327/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Daniel Mar-
tínez, president del Grup Focus, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00328/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Jaume Si-
sa, músic, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00329/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Proposta de compareixença de Vicenç Al-
taió, director del centre Arts Santa Mònica, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00330/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Sol·licitud de compareixença de la secretària 
general de la Funció Pública davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre la situació i les perspectives dels inte-
rins en l’Administració de la Generalitat
Tram. 356-00414/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 18, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 232.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Empresa i Ocupació davant la Co-
missió de Polítiques de Joventut perquè in-
formi sobre l’ocupació juvenil i les mesures 
per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00415/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de l’Agència Catalana de la Joventut 
davant la Comissió de Polítiques de Joven-
tut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i 
les mesures per a fomentar l’ocupació i l’em-
prenedoria
Tram. 356-00416/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.
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Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Relacions Laborals i Qualitat en el 
Treball davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè informi sobre l’ocupació ju-
venil i les mesures per a fomentar l’ocupació 
i l’emprenedoria
Tram. 356-00417/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Polítiques de Joventut, en 
la sessió núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença del director 
general d’Economia Social i Cooperativa i 
Treball Autònom davant la Comissió de Po-
lítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’ocupació juvenil i les mesures per a fomen-
tar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00418/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Polítiques de Joventut, en 
la sessió núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya davant la Comissió de Políti-
ques de Joventut perquè informi sobre l’ocu-
pació juvenil i les mesures per a fomentar 
l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00419/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Assessor de la Jove 
Cambra d’Empresaris de Barcelona davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut per-
què informi sobre l’ocupació juvenil i les me-
sures per a fomentar l’ocupació i l’emprene-
doria
Tram. 356-00420/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Avalot davant la Comissió de Po-
lítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’ocupació juvenil i les mesures per a fomen-
tar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00421/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Acció Jove davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’ocupació juvenil i les mesures per a fomen-
tar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00422/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Universitats i Recerca davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi so-
bre l’accés dels joves a la universitat
Tram. 356-00423/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.
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Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Polítiques Educatives davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi so-
bre l’accés dels joves a la universitat
Tram. 356-00424/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Re-
cerca davant la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut perquè informi sobre l’accés dels joves 
a la universitat
Tram. 356-00425/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Nacional d’Estu-
diants de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’accés dels joves a la universitat
Tram. 356-00426/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Joves Estudiants 
de Catalunya davant la Comissió de Políti-
ques de Joventut perquè informi sobre l’ac-
cés dels joves a la universitat
Tram. 356-00427/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Estudiants Progres-
sistes davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè informi sobre l’accés dels 
joves a la universitat
Tram. 356-00428/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació del Sindicat d’Estudiants dels Països 
Catalans davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè informi sobre l’accés dels 
joves a la universitat
Tram. 356-00429/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat d’Estudiants davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre l’accés dels joves a la univer-
sitat
Tram. 356-00430/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Formació Professional Inicial i En-
senyaments de Règim Especial davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre l’accés dels joves a la formació 
professional
Tram. 356-00431/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Polítiques de Joventut, en 
la sessió núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Estudiants de 
Formació Professional davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi so-
bre l’accés dels joves a la formació profes-
sional
Tram. 356-00432/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Nacional d’Estu-
diants de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’accés dels joves a la formació professional
Tram. 356-00433/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Joves Estudiants 
de Catalunya davant la Comissió de Políti-
ques de Joventut perquè informi sobre l’ac-
cés dels joves a la formació professional
Tram. 356-00434/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Estudiants Pro-
gressistes davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè informi sobre l’accés 
dels joves a la formació professional
Tram. 356-00435/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat d’Estudiants dels Pa-
ïsos Catalans davant la Comissió de Po-
lítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’accés dels joves a la formació professional
Tram. 356-00436/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat d’Estudiants davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre l’accés dels joves a la formació 
professional
Tram. 356-00437/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat 
Vila, coordinadora de la Plataforma Unitària 
contra les Violències de Gènere, davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
expliqui l’estat de la lluita contra les violèn-
cies de gènere i l’aplicació de les lleis i les 
eines per a fer-hi front
Tram. 356-00453/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Rosa Amorós i Cap-
devila, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Dolors López Aguilar, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
41085).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 06.11.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Anto-
ni Duran i Lleida, president de la part cata-
lana de la Comissió Bilateral Generalitat-Es-
tat, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre la seva actuació en la 
Comissió i sobre l’informe dels greuges del 
Govern de l’Estat envers Catalunya
Tram. 356-00461/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 18, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 232.

Sol·licitud de compareixença de Francisco 
Marco, director de Método 3, davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00462/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
18, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 232.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació davant la Comissió d’Interior per-
què expliqui els informes tècnics de segui-
ment de moviments socials fets pel Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya
Tram. 356-00491/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
43687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.11.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa 
i Ocupació sobre el balanç de la implanta-
ció de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics
Tram. 355-00076/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació (reg. 43299).
Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 31.10.2013.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura 
i Llengua amb el conseller de Cultura sobre 
la situació del Gran Teatre del Liceu
Tram. 355-00077/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, tingu-
da el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 7 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 31.10.2013, 
DSPC-C 237.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Go-
vern sobre el compliment dels compromisos 
de pagament del deute amb les administra-
cions locals
Tram. 355-00078/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, tin-
guda el 30.10.2013, DSPC-C 232.



11 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 183

4.53.15. INFORMACIó 83

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb el conseller de la Presi-
dència sobre l’informe dels greuges del Go-
vern de l’Estat envers Catalunya i sobre la 
polèmica que ha provocat amb el president 
de la part catalana de la Comissió Bilateral 
Generalitat-Estat
Tram. 355-00079/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, tin-
guda el 30.10.2013, DSPC-C 232.

Sessió informativa de la Comissió de Políti-
ques de Joventut amb el conseller d’Empre-
sa i Ocupació sobre el pla d’ocupació juvenil 
«Insert jove»
Tram. 355-00080/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sessió informativa de la Comissió de Polí-
tiques de Joventut amb la consellera d’En-
senyament sobre la situació dels joves en el 
moment d’accedir a la universitat i a la for-
mació professional
Tram. 355-00081/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Sessió informativa de la Comissió d’Interi-
or amb el conseller d’Interior sobre les cir-
cumstàncies de la detenció i la mort d’un 
ciutadà el 5 d’octubre de 2013
Tram. 355-00082/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Interior (reg. 44548).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 06.11.2013.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Carme Zapata, de l’Asso-
ciació de Sales de Concerts de Catalunya, 
o de la persona en què aquesta associació 
delegui, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00177/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Ramon Colom, president 
de l’Associació de Productors Audiovisuals, 
o de la persona d’aquesta entitat en qui de-
legui, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00178/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Daniel Martínez, director 
de Focus i president de l’Associació d’Em-
preses de Teatre de Catalunya, o de les per-
sones d’ambdues entitats en qui delegui, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00179/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.
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Compareixença de Camilo Tarrazón, presi-
dent del Gremi d’Empresaris de Cinema de 
Catalunya, o de la persona d’aquesta enti-
tat en qui delegui, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 353-00180/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Carles Duarte, president 
del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts, o de la persona del Consell en qui de-
legui, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00181/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Companyies de Teatre Professi-
onal de Catalunya amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 353-00182/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Professional de Representants, 
Promotors i Mànagers de Catalunya amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afe-
git sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00183/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença d’una representació del Te-
atre Nacional de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 353-00184/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença d’una representació del Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00185/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.
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Compareixença d’una representació del 
Grup Enderrock Edicions, SL, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00186/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Ventura Pons, director 
de cinema, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 353-00187/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Montserrat Carulla, ac-
triu, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultu-
ra
Tram. 353-00188/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Pep Salazar, gestor 
cultural, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00189/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Ferran Madico, director 
de teatre, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 353-00190/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Sergi Belbel, director de 
teatre, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00191/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.
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Compareixença d’Antoni Daura, president 
del Gremi de Llibreters de Catalunya, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el va-
lor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00192/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença d’Isona Passola, presidenta 
de l’Acadèmia del Cinema Català, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afe-
git sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00193/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Joan Manuel Tresserras, 
exconseller de Cultura i Mitjans de Comuni-
cació, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00194/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Carles Canut, actor, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el va-
lor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00195/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Roger Mas, músic, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el va-
lor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00196/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Gerard Quintana, músic, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00197/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Maria Mercè Roca, es-
criptora, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 353-00198/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.
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Compareixença d’Ernest Folch, editor, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el va-
lor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00199/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Txe Arana, actriu i dobla-
dora, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00200/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Jaume Mateu Bullich i 
Montse Trias Muñoz, del Circ Cric, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afe-
git sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00201/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Cesc Gelabert, ballarí i 
coreògraf, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 353-00202/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença d’Àlex Gorina, crític de ci-
nema, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00203/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Lluís Bonet, director del 
Programa de gestió cultural de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 353-00204/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.
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Compareixença de Lluís Noguera, director 
de Cosmocaixa, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 353-00205/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença d’Eduard Voltas, editor de la 
revista Time Out Barcelona, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 353-00206/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Xavier Cubeles, profes-
sor d’economia del sector audiovisual de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 353-00207/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Jaume Sisa, músic, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el va-
lor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00208/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Conxita Oliver, directo-
ra del centre Arts Santa Mònica amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00209/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Santiago Lapeira, presi-
dent del Col·legi de Directors de Cinema de 
Catalunya, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 353-00210/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.
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Compareixença de Jaume Antich, direc-
tor del teatre auditori Àtrium, de Viladecans 
(Baix Llobregat), amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 353-00211/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença del president de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00212/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença del president de l’Associa-
ció Catalana de Municipis amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 353-00213/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Lluís Pasqual, director 
de teatre, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 353-00214/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Joan Maria Gual, presi-
dent de l’Associació d’Actors i Directors Pro-
fessionals de Catalunya, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 353-00215/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Xavier Fina, consultor 
cultural, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00216/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.
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Compareixença de Francesca Llopis, expre-
sidenta de l’Associació d’Artistes Visuals de 
l’Estat i artista visual, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 353-00217/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Blai Mesa, artista visual 
i gestor cultural, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 353-00218/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Big Mama, cantant i 
compositora, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 353-00219/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença de Joan M. Minguet, pre-
sident de l’Associació Catalana de Crítics 
d’Art, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00220/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 31.10.2013, DSPC-C 237.

Compareixença d’Eugeni Rodríguez Jimé-
nez, portaveu del Front d’Alliberament Gai 
de Catalunya i de l’Observatori contra l’Ho-
mofòbia, 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. 353-00221/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

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’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00222/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença de Joaquim Roqueta Ma-
nén, secretari general de la Coordinadora 
LGTB i president de Gais Positius, 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. 353-00223/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’Emilio Ruiz Pérez, pre-
sident 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 lesbofò-
bia i la transfòbia
Tram. 353-00224/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Joana López Roldán, de 
l’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’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00225/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’Elena Longares, coordi-
nadora de Lesbianes a Catalunya, 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. 353-00226/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

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 trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00227/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Pau Gálvez, del Consell 
Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexu-
als 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, la lesbofò-
bia i la transfòbia
Tram. 353-00228/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença de José Mellinas Gil, de 
l’Associació de Mares i Pares de Gais i Les-
bianes de Catalunya, 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. 353-00229/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Francesc Jaurena, Rosa 
Borge, Mercè Otero, Olga Viñuales i Mont-
se 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 trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00230/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fis-
cal 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’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00231/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Joan Pujol Tarrés, res-
ponsable de l’estudi «Aproximació a la situa-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò-
bia a Catalunya», amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbia-
nes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la trans-
fòbia
Tram. 353-00232/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Jesús Generelo, director 
de la investigació «Acoso escolar homofóbi-
co y riesgo de suicidio en adolescentes y jó-
venes» i secretari general de la Federación 
Española Lesbiana, Gay, Transexual y Bise-
xual, 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. 353-00233/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

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 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. 353-00234/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’una representació de l’en-
titat Tal com Som, d’Osona, 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. 353-00235/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Màrius Garcia Andrade, 
jurista, 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. 353-00236/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Carmen Parra Rodrí-
guez, membre de l’Observatori Català de la 
Família, 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. 353-00237/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Carles Enric Florensa, di-
rector de l’Observatori de Dret Privat 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. 353-00238/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’Enric Vidal Rodà, profes-
sor de la Facultat d’Educació de la Universi-
tat Internacional 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. 353-00239/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Cristiana de Gais i Lesbianes 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. 353-00240/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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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’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00241/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’Àngels Mataró, directo-
ra 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 lesbofò-
bia i la transfòbia
Tram. 353-00242/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

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 trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00243/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

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. 353-00244/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Jacques Schoofs, pre-
sident de Panteres Grogues, 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. 353-00245/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Gemma Sánchez, en re-
presentació d’Assessorament, Counselling, 
Orientació i Recursos per a Dones Lesbia-
nes, Bisexuals i Transsexuals, 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. 353-00246/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença de Francesc Torralba Rose-
lló, 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. 353-00247/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

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 lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00248/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’Albert Arcarons, en repre-
sentació de l’Associació de Pares i Mares de 
Gais i Lesbianes, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbia-
nes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la trans-
fòbia
Tram. 353-00249/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Santos Fèlix, exvicepre-
sident del Consell Nacional de Lesbianes, 
Gais i Homes i Dones 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. 353-00250/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Sònia López, represen-
tant de la Unió General de Treballadors, 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. 353-00251/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Ricardo de la Rosa, ad-
vocat, 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. 353-00252/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença de Rafael Moral Escudero, 
secretari general de la Confederació Espa-
nyola d’Associacions de Lesbianes, Gais, 
Bisexuals i Transsexuals (Colegas), 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. 353-00253/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Pere Antoni de Dòria La-
gunas, ex-director general de Caixa Laieta-
na, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finance-
res i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00190/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 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 05.11.2013, DSPC-C 239.

Compareixença d’Albert Juncà i Guasch, ex-
director general de Caixa Laietana, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00191/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 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 05.11.2013, DSPC-C 239.

Compareixença de Jordi Torrents, excap 
d’auditoria de Caixa Laietana, davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00192/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 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 05.11.2013, DSPC-C 239.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Nacional de Magatzems Frigorífics 
de Carn i Sales d’Especejament davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a informar 
sobre la situació del sector carni, el model 
de seguretat alimentària i les polítiques de 
preus públics i taxes d’escorxadors i sales 
d’especejament
Tram. 357-00383/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 235.

Compareixença del director general de 
l’Agència Catalana de la Joventut davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut per a in-
formar sobre l’ocupació juvenil i les mesures 
per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 357-00457/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 4, 
tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.
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Compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya davant la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut per a informar sobre l’ocupació juve-
nil i les mesures per a fomentar l’ocupació i 
l’emprenedoria
Tram. 357-00458/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 
4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Compareixença d’una representació del 
Consell Assessor de la Jove Cambra d’Em-
presaris de Barcelona davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a informar sobre 
l’ocupació juvenil i les mesures per a fomen-
tar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 357-00459/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 
4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Compareixença d’una representació d’Ava-
lot davant la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut per a informar sobre l’ocupació juve-
nil i les mesures per a fomentar l’ocupació i 
l’emprenedoria
Tram. 357-00460/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 
4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 30.10.2013, 
DSPC-C 236.

Compareixença d’una representació d’Acció 
Jove davant la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut per a informar sobre l’ocupació juve-
nil i les mesures per a fomentar l’ocupació i 
l’emprenedoria
Tram. 357-00461/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 
4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 30.10.2013, 
DSPC-C 236.

Compareixença del secretari d’Universitats i 
Recerca davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut per a informar sobre l’accés dels 
joves a la universitat
Tram. 357-00462/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 
4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Compareixença del secretari de Polítiques 
Educatives davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut per a informar sobre l’accés dels jo-
ves a la universitat
Tram. 357-00463/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 4, 
tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.
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Compareixença del director de l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca da-
vant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre l’accés dels joves a la 
universitat
Tram. 357-00464/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 
4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Nacional d’Estudiants de Catalu-
nya davant la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut per a informar sobre l’accés dels jo-
ves a la universitat
Tram. 357-00465/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 
4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Joves Estudiants de Catalunya 
davant la Comissió de Polítiques de Joven-
tut per a informar sobre l’accés dels joves a 
la universitat
Tram. 357-00466/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 
4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Estudiants Progressistes davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
informar sobre l’accés dels joves a la univer-
sitat
Tram. 357-00467/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 
4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Compareixença d’una representació del Sin-
dicat d’Estudiants dels Països Catalans da-
vant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre l’accés dels joves a la 
universitat
Tram. 357-00468/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 
4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Compareixença d’una representació del Sin-
dicat d’Estudiants davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a informar sobre 
l’accés dels joves a la universitat
Tram. 357-00469/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 
4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Estudiants de Formació Profes-
sional davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut per a informar sobre l’accés dels 
joves a la formació professional
Tram. 357-00470/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 
4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Nacional d’Estudiants de Catalu-
nya davant la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut per a informar sobre l’accés dels jo-
ves a la formació professional
Tram. 357-00471/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 
4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.



11 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 183

4.53.15. INFORMACIó 99

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Joves Estudiants de Catalunya 
davant la Comissió de Polítiques de Joven-
tut per a informar sobre l’accés dels joves a 
la formació professional
Tram. 357-00472/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 
4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Estudiants Progressistes davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
informar sobre l’accés dels joves a la forma-
ció professional
Tram. 357-00473/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 
4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Compareixença d’una representació del Sin-
dicat d’Estudiants dels Països Catalans da-
vant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre l’accés dels joves a la 
formació professional
Tram. 357-00474/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 
4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Compareixença d’una representació del Sin-
dicat d’Estudiants davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a informar sobre 
l’accés dels joves a la formació professional
Tram. 357-00475/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 
4, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 236.

Compareixença de Francisco Marco, direc-
tor de Método 3, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre els casos 
d’espionatge polític
Tram. 357-00476/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
18, tinguda el 30.10.2013, DSPC-C 232.

Compareixença d’Albert Oliva Mateu, cap 
de l’Àrea Tècnica de Proximitat i de Segure-
tat Ciutadana dels Mossos d’Esquadra, da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració per a exposar la seva visió sobre 
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. 357-00477/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Joan M. Miró, president 
de l’Agrupació Esportiva Ibèrica LGTB, da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració per a exposar la seva visió sobre 
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. 357-00478/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’Albert Barberà, ex-secre-
tari general de la Coordinadora de Lesbia-
nes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Ca-
talunya, davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a exposar 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. 357-00479/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Marc Corral, ex-secreta-
ri general de la Coordinadora de Lesbianes, 
Gais, Transsexuals i Bisexuals de Catalunya, 
davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració per a exposar la seva visió sobre 
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. 357-00480/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Josep Escartín, síndic de 
greuges de Sabadell (Vallès Occidental), da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració per a exposar la seva visió sobre 
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. 357-00481/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Daniel Gabarró, vicepre-
sident primer de la Fundació Enllaç, davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a exposar la seva visió sobre 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. 357-00482/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Jordi Samsó, responsa-
ble del Programa per al col·lectiu LGTB, da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració per a exposar la seva visió sobre 
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. 357-00483/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Santos Fèlix, expresident 
del Casal Lambda, davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a exposar 
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. 357-00484/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença de Josep Anton Rius, ad-
vocat especialista en qüestions que afec-
ten els gais, les lesbianes, els bisexuals i els 
transsexuals, davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a exposar 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. 357-00485/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Sílvia Morell Capell, psi-
còloga especialista en qüestions que afec-
ten els gais, les lesbianes, els bisexuals i els 
transsexuals, davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració, per a exposar 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. 357-00486/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Lectura Fàcil davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a explicar 
la seva posició amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 357-00487/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Calendari de tardes festives per al 2013
Tram. 395-00013/10

Acord

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 22 
d’octubre de 2013, un cop vist l’informe del director 
de Govern Interior i d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 8.2 de l’Acord sobre les condicions de treball del 
personal del Parlament vigent, sobre horaris i jornada 
laboral, ha acordat determinar com a tardes festives 
per a l’any 2013, a més de les que ja estableix l’article 
8.2 de l’acord esmentat, les tardes dels dies 27 i 30 de 
desembre de 2013.

Si per necessitats del servei derivades de l’activi-
tat parlamentària i del debat del Projecte de llei de 
pressupos tos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 
no és possible poder gaudir de les tardes festives en 
aquestes dates, es traslladaran a la primera quinzena 
de gener de 2014.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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	Tram. 352-00321/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Cesc Gelabert, ballarí i coreògraf, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00322/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àlex Gorina, crític de cinema, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00323/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Bonet, director del Programa de gestió cultural de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor af
	Tram. 352-00324/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Noguera, director de Cosmocaixa, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00325/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduard Voltas, editor de la revista «Time Out Barcelona», amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cu
	Tram. 352-00326/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Cubeles, professor d’economia del sector audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el va
	Tram. 352-00327/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel Martínez, president del Grup Focus, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00328/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Sisa, músic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00329/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Vicenç Altaió, director del centre Arts Santa Mònica, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultu
	Tram. 352-00330/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la secretària general de la Funció Pública davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la situació i les perspectives dels interins en l’Administració de la Generalitat
	Tram. 356-00414/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Empresa i Ocupació davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 356-00415/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de l’Agència Catalana de la Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 356-00416/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 356-00417/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 356-00418/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 356-00419/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Assessor de la Jove Cambra d’Empresaris de Barcelona davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 356-00420/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 356-00421/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Acció Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 356-00422/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 356-00423/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Polítiques Educatives davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 356-00424/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 356-00425/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 356-00426/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 356-00427/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Estudiants Progressistes davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 356-00428/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 356-00429/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat d’Estudiants davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 356-00430/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 356-00431/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Estudiants de Formació Professional davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 356-00432/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 356-00433/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 356-00434/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Estudiants Progressistes davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 356-00435/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 356-00436/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat d’Estudiants davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 356-00437/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vila, coordinadora de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè expliqui l’estat de la lluita contra les violències de gènere i l’aplicació de le
	Tram. 356-00453/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Duran i Lleida, president de la part catalana de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la seva actuació en la Comissió i sobre l’informe dels gr
	Tram. 356-00461/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Francisco Marco, director de Método 3, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 356-00462/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació davant la Comissió d’Interior perquè expliqui els informes tècnics de seguiment de moviments socials fets pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalu
	Tram. 356-00491/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el balanç de la implantació de l’impost sobre les estades en establiments turístics
	Tram. 355-00076/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió

	Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situació del Gran Teatre del Liceu
	Tram. 355-00077/10
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre el compliment dels compromisos de pagament del deute amb les administracions locals
	Tram. 355-00078/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre l’informe dels greuges del Govern de l’Estat envers Catalunya i sobre la polèmica que ha provocat amb el president de la part catalana de la Comissió Bilater
	Tram. 355-00079/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el pla d’ocupació juvenil «Insert jove»
	Tram. 355-00080/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la consellera d’Ensenyament sobre la situació dels joves en el moment d’accedir a la universitat i a la formació professional
	Tram. 355-00081/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les circumstàncies de la detenció i la mort d’un ciutadà el 5 d’octubre de 2013
	Tram. 355-00082/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Carme Zapata, de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya, o de la persona en què aquesta associació delegui, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost
	Tram. 353-00177/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ramon Colom, president de l’Associació de Productors Audiovisuals, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impos
	Tram. 353-00178/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Daniel Martínez, director de Focus i president de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya, o de les persones d’ambdues entitats en qui delegui, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propos
	Tram. 353-00179/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Camilo Tarrazón, president del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
	Tram. 353-00180/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carles Duarte, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, o de la persona del Consell en qui delegui, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’imp
	Tram. 353-00181/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el s
	Tram. 353-00182/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor af
	Tram. 353-00183/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Teatre Nacional de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00184/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Museu Nacional d’Art de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00185/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Grup Enderrock Edicions, SL, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00186/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ventura Pons, director de cinema, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00187/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Montserrat Carulla, actriu, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00188/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Pep Salazar, gestor cultural, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00189/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ferran Madico, director de teatre, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00190/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Sergi Belbel, director de teatre, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00191/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Daura, president del Gremi de Llibreters de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00192/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00193/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Manuel Tresserras, exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de l
	Tram. 353-00194/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carles Canut, actor, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00195/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Roger Mas, músic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00196/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Gerard Quintana, músic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00197/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Maria Mercè Roca, escriptora, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00198/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Ernest Folch, editor, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00199/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Txe Arana, actriu i dobladora, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00200/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jaume Mateu Bullich i Montse Trias Muñoz, del Circ Cric, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00201/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Cesc Gelabert, ballarí i coreògraf, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00202/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Àlex Gorina, crític de cinema, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00203/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Lluís Bonet, director del Programa de gestió cultural de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre e
	Tram. 353-00204/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Lluís Noguera, director de Cosmocaixa, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00205/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Eduard Voltas, editor de la revista «Time Out Barcelona», amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00206/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Cubeles, professor d’economia del sector audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit s
	Tram. 353-00207/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jaume Sisa, músic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00208/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Conxita Oliver, directora del centre Arts Santa Mònica amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00209/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Santiago Lapeira, president del Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector
	Tram. 353-00210/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jaume Antich, director del teatre auditori Àtrium, de Viladecans (Baix Llobregat), amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el s
	Tram. 353-00211/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00212/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00213/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Lluís Pasqual, director de teatre, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00214/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Maria Gual, president de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit s
	Tram. 353-00215/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Fina, consultor cultural, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00216/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francesca Llopis, expresidenta de l’Associació d’Artistes Visuals de l’Estat i artista visual, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegi
	Tram. 353-00217/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Blai Mesa, artista visual i gestor cultural, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00218/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Big Mama, cantant i compositora, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00219/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan M. Minguet, president de l’Associació Catalana de Crítics d’Art, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la c
	Tram. 353-00220/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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’eradicació d
	Tram. 353-00221/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 transfòbia
	Tram. 353-00222/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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’homofòbia, la le
	Tram. 353-00223/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00224/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joana López Roldán, de l’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 transfòbia
	Tram. 353-00225/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00226/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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’eradicació de l’homof
	Tram. 353-00227/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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, la lesbofò
	Tram. 353-00228/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 lesbofòbia 
	Tram. 353-00229/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 
	Tram. 353-00230/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 transsexuals i per l’e
	Tram. 353-00231/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 transsexuals i per
	Tram. 353-00232/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 Proposició de llei 
	Tram. 353-00233/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 drets de le
	Tram. 353-00234/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00235/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00236/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 transfòbia
	Tram. 353-00237/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 lesbofòbia i la tra
	Tram. 353-00238/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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’homofòbia, l
	Tram. 353-00239/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00240/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 la transfòbia
	Tram. 353-00241/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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’homofòbia, la lesbof
	Tram. 353-00242/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00243/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00244/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00245/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 
	Tram. 353-00246/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00247/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 lesbofòbia i la
	Tram. 353-00248/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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, la lesbofòbia
	Tram. 353-00249/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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’eradicació de l
	Tram. 353-00250/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00251/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00252/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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, bisexuals i transse
	Tram. 353-00253/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Pere Antoni de Dòria Lagunas, ex-director general de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets
	Tram. 357-00190/10
	Substanciació

	Compareixença d’Albert Juncà i Guasch, ex-director general de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Co
	Tram. 357-00191/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Torrents, excap d’auditoria de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidor
	Tram. 357-00192/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Nacional de Magatzems Frigorífics de Carn i Sales d’Especejament davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre la situació del sector carni, el model d
	Tram. 357-00383/10
	Substanciació

	Compareixença del director general de l’Agència Catalana de la Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 357-00457/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 357-00458/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell Assessor de la Jove Cambra d’Empresaris de Barcelona davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 357-00459/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Avalot davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 357-00460/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’una representació d’Acció Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 357-00461/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 357-00462/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari de Polítiques Educatives davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 357-00463/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 357-00464/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 357-00465/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 357-00466/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Estudiants Progressistes davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 357-00467/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 357-00468/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Sindicat d’Estudiants davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 357-00469/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Estudiants de Formació Professional davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 357-00470/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 357-00471/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 357-00472/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Estudiants Progressistes davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 357-00473/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 357-00474/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Sindicat d’Estudiants davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 357-00475/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francisco Marco, director de Método 3, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 357-00476/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Albert Oliva Mateu, cap de l’Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones 
	Tram. 357-00477/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan M. Miró, president de l’Agrupació Esportiva Ibèrica LGTB, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals
	Tram. 357-00478/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les
	Tram. 357-00479/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les p
	Tram. 357-00480/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Escartín, síndic de greuges de Sabadell (Vallès Occidental), davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsex
	Tram. 357-00481/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Daniel Gabarró, vicepresident primer de la Fundació Enllaç, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
	Tram. 357-00482/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Samsó, responsable del Programa per al col·lectiu LGTB, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals 
	Tram. 357-00483/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Santos Fèlix, expresident del Casal Lambda, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació
	Tram. 357-00484/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de dre
	Tram. 357-00485/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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, per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei
	Tram. 357-00486/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Lectura Fàcil davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a explicar la seva posició amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 357-00487/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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