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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 383/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les necessitats educatives al Pla d’Urgell
Tram. 250-00566/10
Adopció p. 15

Resolució 384/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les unitats de suport a l’educació especial (USEE)
Tram. 250-00537/10
Adopció p. 15

Resolució 385/X del Parlament de Catalunya, 
d’oposició a la Llei orgànica per a la millora de la qualitat 
educativa
Tram. 250-00542/10
Adopció p. 15

Resolució 386/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual es demana el cessament del ministre d’Educació
Tram. 250-00543/10
Adopció p. 16

Resolució 387/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la retirada del Projecte de llei orgànica per a la millora de la 
qualitat educativa i sobre la defensa del model d’escola ca-
talana
Tram. 250-00548/10
Adopció p. 16

Resolució 388/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les beques de menjador
Tram. 250-00546/10
Adopció p. 16

Resolució 389/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el garantiment de la igualtat d’horari de docència per als 
alumnes de les escoles concertades
Tram. 250-00551/10
Adopció p. 17

Resolució 390/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el SES Can Record, de Sant Esteve de Palautordera
Tram. 250-00568/10
Adopció p. 17

Resolució 391/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Escola Montserrat Vayreda, de Roses
Tram. 250-00572/10
Adopció p. 18

Resolució 392/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el compliment de la Resolució 145/X i de rebuig al no-com-
pliment per part del Govern de les resolucions del Parlament 
sobre l’oferta de línies de P3 i el no-tancament de centres 
per al pròxim curs
Tram. 250-00574/10
Adopció p. 18

Resolució 393/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció de l’Escola Bufalà II, de Badalona
Tram. 250-00581/10
Adopció p. 19

Resolució 394/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la licitació de les obres de construcció de l’Escola Badalona 
Port, de Badalona
Tram. 250-00582/10
Adopció p. 19

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de suport al dret a l’au-
todeterminació del poble sahrauí
Tram. 250-00535/10
Retirada p. 20

Proposta de resolució sobre la creació del consorci 
que s’ha de transformar en l’Administració tributària de Ca-
talunya
Tram. 250-00628/10
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la defensa del model 
inclusiu de l’escola catalana i el desacatament de la Llei or-
gànica de millora de la qualitat educativa
Tram. 250-00775/10
Retirada p. 20

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
Retirada p. 20

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
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 20

Dos fascicles Fascicle primer
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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
Ponència per a elaborar l’Informe p. 20

Projecte de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modi-
ficació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 200-00012/10
Text presentat p. 21

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, 
del 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments 
comercials
Tram. 202-00049/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 26

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
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 26

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la presentació de les 
dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i de l’Observa-
tori del Mercat de Treball per sexe i territoris
Tram. 250-00700/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre el 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
Tram. 250-00756/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del trans-
port escolar a l’Alta Ribagorça
Tram. 250-00759/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre els centres d’educació 
secundària obligatòria acollits a l’horari acumulat i l’estalvi 
en la gratuïtat dels menjadors que ha significat
Tram. 250-00761/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre les obres de condicio-
nament de la carretera C-51
Tram. 250-00788/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pro-
grama d’impuls del voluntariat entre la gent gran
Tram. 250-00789/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una cam-
panya de recollida i distribució de roba per a infants sense 
recursos
Tram. 250-00790/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la connexió de la car-
retera B-124 amb la C-58 per a millorar l’accés a Castellar 
del Vallès
Tram. 250-00791/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn d’urgències mèdiques a Montcada i Reixac
Tram. 250-00792/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00793/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la plantilla del personal 
de neteja i cuina a les llars d’infants
Tram. 250-00794/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la reobertura de llits 
del servei d’urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vi-
lanova, de Lleida
Tram. 250-00795/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre les obres de remode-
lació i ampliació de l’Escola Els Raiers, de la Pobla de Segur
Tram. 250-00796/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la retirada de les for-
ces d’ocupació de l’Iraq i el respecte dels drets humans de 
la seva població
Tram. 250-00797/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’aplicació de l’acord 
de reciprocitat entre Canal 9 i la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
Tram. 250-00798/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre 
Sant Quirze del Vallès i Sabadell
Tram. 250-00799/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el compliment de les 
resolucions aprovades per la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats
Tram. 250-00800/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la demanda de beques 
de menjador al Vallès Occidental
Tram. 250-00801/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la demanda de beques 
de menjador al Baix Llobregat
Tram. 250-00802/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30
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Proposta de resolució sobre la imatge de la dona en 
la campanya publicitària de la Grossa de Cap d’Any
Tram. 250-00803/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el tancament del ma-
gatzem de gas del projecte Castor
Tram. 250-00804/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

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
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la no-aplicació del co-
pagament dels medicaments que es dispensen als hospitals
Tram. 250-00806/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el Pla de reordenació 
assistencial territorial 2013-2015
Tram. 250-00807/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució de condemna de les agressi-
ons a seus de partits polítics i a llurs militants
Tram. 250-00808/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre els impediments i les 
sancions pel fet d’exhibir estelades en els esdeveniments 
esportius
Tram. 250-00810/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

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
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la limitació de velocitat 
en un tram de la carretera C-245 a Gavà
Tram. 250-00815/10
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre el manteniment del La-
boratori de Sanitat Ramadera a la Seu d’Urgell
Tram. 250-00816/10
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre el millorament del pont 
sobre l’Ebre de la carretera N-340
Tram. 250-00817/10
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre el pagament del cànon 
de control d’abocaments exigit per la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre als municipis de la conca
Tram. 250-00818/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pro-
cediment de queixa per als infants dins el sistema de protec-
ció a la infància
Tram. 250-00819/10
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre l’atenció als alumnes 
amb altes capacitats intel·lectuals
Tram. 250-00820/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Aula 
de Formació d’Adults Lloreda - La Pau, de Badalona
Tram. 250-00821/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre les obres de reposició 
del Parc de Can Zam, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00822/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre el programa Erasmus
Tram. 250-00823/10
Presentació p. 39

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

Procediments relatius als informes de fiscalitza-
ció 5/2013, sobre el Teatre Nacional de Catalunya, SA, cor-
responent al 2010 i al 2011; 6/2013, sobre Infraestructures 
Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2009 i al 2010; 
8/2013, sobre ICF Equipaments, SAU, corresponent al 2010
Tram. 256-00011/10, 256-00013/10 i 256-00014/10
Propostes de resolució presentades pels grups  
parlamentaris p. 40

Procediments relatius als informes de fiscalització 
13/2013, sobre els comptes anuals dels centres de recerca 
de Catalunya, corresponent a l’exercici 2011; 20/2013, sobre 
la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent 
als exercicis 2008-2011; 21/2013, sobre el Consell Català de 
l’Esport, corresponent al 2010
Tram. 256-00015/10, 256-00016/10 i 256-00017/10
Propostes de resolució presentades pels grups  
parlamentaris p. 44

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’article 
2 de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim elec-
toral general
Tram. 270-00008/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 50
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a 
garantir el dret a l’habitatge i el reallotjament de famílies des-
nonades
Tram. 300-00103/10
Presentació p. 50

Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva
Tram. 300-00104/10
Presentació p. 50

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de se-
guretat pública
Tram. 300-00105/10
Presentació p. 50

Interpel·lació al Govern sobre la convocatòria d’un 
referèndum sobre la secessió de Catalunya sense l’autorit-
zació del Govern de l’Estat i de les Corts Generals
Tram. 300-00106/10
Presentació p. 51

Interpel·lació al Govern sobre la sobirania energè-
tica
Tram. 300-00107/10
Presentació p. 51

Interpel·lació al Govern sobre les relacions econò-
miques i financeres amb l’Estat
Tram. 300-00108/10
Presentació p. 51

Interpel·lació al Govern sobre la promoció turística 
de Catalunya
Tram. 300-00109/10
Presentació p. 51

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
10/2013, sobre el compte general de les corporacions lo-
cals, corresponent a l’exercici 2011
Tram. 258-00006/10
Propostes de resolució presentades pels grups  
parlamentaris p. 52

4. INFORMACIÓ

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 48/X, sobre 
l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 290-00031/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 53

Control del compliment de la Resolució 175/X, so-
bre l’impuls d’un pla de reconversió gradual de l’empresa 
Ercros
Tram. 290-00140/10
Sol·licitud de pròrroga p. 53
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 53

Control del compliment de la Resolució 176/X, so-
bre la redacció d’un pla d’estudi del present i el futur laborals 
de Flix i la Ribera d’Ebre
Tram. 290-00141/10
Sol·licitud de pròrroga p. 54
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 54

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 22/X, sobre 
l’atur i les mesures per a fomentar l’o cupació
Tram. 390-00022/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 54

Control del compliment de la Moció 28/X, sobre les 
polítiques de prevenció i extinció d’incendis
Tram. 390-00028/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 57

Control del compliment de la Moció 50/X, sobre la 
negociació del sistema de finançament autonòmic
Tram. 390-00050/10
Designació de la Comissió competent p. 58

Control del compliment de la Moció 51/X, sobre 
l’ocupació en el sector industrial
Tram. 390-00051/10
Designació de la Comissió competent p. 59

Control del compliment de la Moció 52/X, sobre la 
sostenibilitat del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la De-
pendència
Tram. 390-00052/10
Designació de la Comissió competent p. 59

Control del compliment de la Moció 53/X, sobre la 
reforma energètica de l’Estat
Tram. 390-00053/10
Designació de la Comissió competent p. 59

Control del compliment de la Moció 54/X, sobre el 
cobrament a tercers del sistema sanitari públic
Tram. 390-00054/10
Designació de la Comissió competent p. 59

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre els accidents i els incidents als túnels ferroviaris 
del sistema de rodalia de Barcelona
Tram. 354-00204/10
Sol·licitud i tramitació p. 59

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre l’impagament al sector farma-
cèutic, la destinació dels recursos del Fons de liquiditat au-
tonòmic i el mecanisme de pagament de proveïdors
Tram. 354-00207/10
Sol·licitud i tramitació p. 59

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Carlos Sánchez 
Mato, professor de la Universitat Complutense de Madrid, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei per al desenvolupa-
ment d’una banca pública catalana
Tram. 352-00383/10
Sol·licitud p. 60
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Juan Sotres Me-
néndez, membre de la Plataforma per la Banca Pública, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei per al desenvolupament 
d’una banca pública catalana
Tram. 352-00384/10
Sol·licitud p. 60
Acord sobre la sol·licitud p. 60



18 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 190

SUMARI 5

Proposta de compareixença d’Antoni Abad i Pous, 
president de la Cecot, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei per al desenvolupament d’una banca pública catalana
Tram. 352-00394/10
Sol·licitud p. 60
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’Antonio Ca ñete i 
Martos, secretari general de la Pimec, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei per al desenvolupament d’una banca 
pública catalana
Tram. 352-00395/10
Sol·licitud p. 60
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Guillem López-Ca-
sasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per al desen-
volupament d’una banca pública catalana
Tram. 352-00396/10
Sol·licitud p. 61
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’Antoni Abad i Pous, 
president de la Cecot, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei per al desenvolupament d’una banca pública catalana
Tram. 352-00402/10
Sol·licitud p. 61
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’Antonio Cañete i 
Martos, secretari general de la Pimec, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei per al desenvolupament d’una banca 
pública catalana
Tram. 352-00403/10
Sol·licitud p. 61
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Guillem López-Ca-
sasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per al desen-
volupament d’una banca pública catalana
Tram. 352-00404/10
Sol·licitud p. 61
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Josep Ramon San-
romà, conseller delegat de l’Institut Català de Finances, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei per al desenvolupament 
d’una banca pública catalana
Tram. 352-00405/10
Sol·licitud p. 62
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença de Josep Maria Álva-
rez, secretari general de la Unió General de Treballadors, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei per al desenvolupa-
ment d’una banca pública catalana
Tram. 352-00406/10
Sol·licitud p. 62
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença de Joan Carles Galle-
go, secretari general de Comissions Obreres, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 

Diputats la Proposició de llei per al desenvolupament d’una 
banca pública catalana
Tram. 352-00407/10
Sol·licitud p. 62
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’Eduardo Martínez 
Abascal, professor de direcció financera de l’IESE Business 
School, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per al desen-
volupament d’una banca pública catalana
Tram. 352-00428/10
Sol·licitud p. 62
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença de Valentí Pich Rosell, 
president del Consell General de Col·legis d’Economistes 
d’Espanya, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per al 
desenvolupament d’una banca pública catalana
Tram. 352-00429/10
Sol·licitud p. 63
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Joaquim Muns i Al-
buixech, catedràtic d’organització econòmica internacional 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei per al desenvolupament d’una banca pública 
catalana
Tram. 352-00430/10
Sol·licitud p. 63
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’Anton Costas Co-
mesaña, catedràtic de política econòmica de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per al 
desenvolupament d’una banca pública catalana
Tram. 352-00431/10
Sol·licitud p. 63
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00432/10
Sol·licitud p. 63
Rebuig de la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Francesc Peren-
dreu, de l’associació ACENCAS, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00433/10
Sol·licitud p. 64
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Robert Casadevall, 
professor de la Facultat de Geografia i Turisme de la Univer-
sitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació 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. 352-00434/10
Sol·licitud p. 64
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Francesc Lopez, 
president del comitè d’empresa de Port Aventura, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 



18 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 190

SUMARI 6

de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00435/10
Sol·licitud p. 64
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres al comitè d’empresa de Port Aven-
tura amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00436/10
Sol·licitud p. 64
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’Antonio Russo, pro-
fessor de turisme a la Universitat Rovira i Virgili i director de 
recerca del Parc Científic i Tecnològic de Turisme, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00437/10
Sol·licitud p. 65
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de Salvador Anton 
Clavé, degà de la Facultat de Geografia i Turisme de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 352-00438/10
Sol·licitud p. 65
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de Joan Pons Solé, de 
la plataforma Aturem BCN World, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00439/10
Sol·licitud p. 65
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’Eduard Farriol, pre-
sident de l’Associació d’Hotelers Salou - Cambrils - La Pi-
neda, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00440/10
Sol·licitud p. 65
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de David Batalla, pre-
sident de la Federació Empresarial d’Hosteleria i Turisme de 
Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius tu-
rístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 352-00441/10
Sol·licitud p. 66
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de Juan Carlos Galin-
do, president de l’Institut d’Experts en Prevenció de Blan-
queig de Capitals i Finançament del Terrorisme, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00442/10
Sol·licitud p. 66
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’Enrique Bañuelos, 
del grup empresarial Veremonte, amb relació al Projecte de 

llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00443/10
Sol·licitud p. 66
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de Xavier Atzarà, con-
seller delegat del grup empresarial Veremonte, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00444/10
Sol·licitud p. 66
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de Carlo Bononomi, 
conseller delegat del grup Investindustrial, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00445/10
Sol·licitud p. 67
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Gabriel Escarrer 
Julia, president i conseller executiu del Grup Melià, amb re-
lació al 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. 352-00446/10
Sol·licitud p. 67
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Lawrence Ho, del 
grup empresarial Melco, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 352-00447/10
Sol·licitud p. 67
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Michael Colden-
berg, conseller delegat de Value Retail, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00448/10
Sol·licitud p. 67
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Marta Torrents 
Melich, directora del procés d’atenció a les addiccions de 
l’Hospital del Mar, de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00449/10
Sol·licitud p. 68
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de Susana Jiménez-
Murcia, cap de la Unitat de Joc Patològic de l’Hospital de 
Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), amb re-
lació al 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. 352-00450/10
Sol·licitud p. 68
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
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sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00451/10
Sol·licitud p. 68
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Acencas amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius tu-
rístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 352-00452/10
Sol·licitud p. 68
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de Carme Coll, eco-
nomista, auditora i experta externa del Servei Executiu de 
la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infrac-
cions Monetàries, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació 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. 352-00453/10
Sol·licitud p. 69
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Miquel Puig, eco-
nomista i autor del llibre «La sortida del laberint», amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00454/10
Sol·licitud p. 69
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma Aturem BCN World amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, so-
bre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00455/10
Sol·licitud p. 69
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma Aturem Eurovegas amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, so-
bre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00456/10
Sol·licitud p. 69
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’Albert Recio, econo-
mista de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00457/10
Sol·licitud p. 70
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Roberto Saviano, 
periodista d’investigació expert en màfies, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00458/10
Sol·licitud p. 70
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Miguel Olivares, 
periodista del diari «El País», amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre cen-

tres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matè-
ria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00459/10
Sol·licitud p. 70
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Susana Jiménez-
Murcia, cap de la Unitat de Joc Patològic de l’Hospital de 
Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), amb re-
lació al 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. 352-00460/10
Sol·licitud p. 70
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori del Joc de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00461/10
Sol·licitud p. 71
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’Eduard Farriol, pre-
sident de l’Associació d’Hotelers Salou - Cambrils - La Pi-
neda, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00462/10
Sol·licitud p. 71
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de David Batalla, pre-
sident de la Federació Empresarial d’Hosteleria i Turisme de 
Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius tu-
rístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 352-00463/10
Sol·licitud p. 71
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Salvador Anton 
Clavé, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00464/10
Sol·licitud p. 71
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Josep Maria Ca-
nyelles, expert en responsabilitat social corporativa, amb 
relació al 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. 352-00465/10
Sol·licitud p. 72
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona amb 
relació al 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. 352-00466/10
Sol·licitud p. 72
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Vila-seca, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre cen-
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tres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matè-
ria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00467/10
Sol·licitud p. 72
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Salou amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 352-00468/10
Sol·licitud p. 72
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Catalunya de Treballadors de Comerç, 
Hostaleria i Joc de la Unió General de Treballadors amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00469/10
Sol·licitud p. 73
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Treballadors de Comerç, Hostaleria i Tu-
risme de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre cen-
tres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matè-
ria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00470/10
Sol·licitud p. 73
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut d’Experts en Prevenció de Blanqueig de Capitals 
i Finançament del Terrorisme amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre cen-
tres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matè-
ria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00471/10
Sol·licitud p. 73
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Josep Poblet Tous, 
alcalde de Vila-seca, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 352-00472/10
Sol·licitud p. 73
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Pere Granados 
Carrillo, alcalde de Salou, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 352-00473/10
Sol·licitud p. 74
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Jordi Salvadó 
Duch, secretari general de la Unió General de Treballadors 
de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 352-00474/10
Sol·licitud p. 74
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Jaume Pros Pe-
relló, secretari general de Comissions Obreres de Tarrago-
na, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, 

i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00475/10
Sol·licitud p. 74
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Josep Andreu Fi-
gueras, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, amb 
relació al 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. 352-00476/10
Sol·licitud p. 74
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Francesc Xavier 
Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00477/10
Sol·licitud p. 75
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Salvador Anton 
Clavé, degà de la Facultat de Geografia i Turisme de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 352-00478/10
Sol·licitud p. 75
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Octavi Bono Gispert, 
gerent del Patronat de Turisme de la Costa Daurada, amb re-
lació al 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. 352-00479/10
Sol·licitud p. 75
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Albert Abelló Hierro, 
president de la Cambra de Comerç de Tarragona, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00480/10
Sol·licitud p. 75
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Joan Pedrerol, 
president de l’Associació Empresarial Química de Tarrago-
na, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00481/10
Sol·licitud p. 76
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’Eduard Farriol, pre-
sident de l’Associació d’Hotelers Salou - Cambrils - la Pine-
da, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00482/10
Sol·licitud p. 76
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Joaquim Sendra, 
president de la Pimec de Tarragona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, so-
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bre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00483/10
Sol·licitud p. 76
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Josep Llop Tous, 
president del Col·legi d’Arquitectes de Tarragona, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00484/10
Sol·licitud p. 76
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Joan Borràs Tous, 
president del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 
de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 352-00485/10
Sol·licitud p. 77
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Lluís Maestre, pre-
sident del Col·legi d’Enginyers Industrials de Tarragona, amb 
relació al 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. 352-00486/10
Sol·licitud p. 77
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Fernando Aldecoa, 
director general de Port Aventura, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00487/10
Sol·licitud p. 77
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de Veremonte amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 352-00488/10
Sol·licitud p. 77
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de Port Aventura amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recrea-
tius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tribu-
tació, comerç i joc
Tram. 352-00489/10
Sol·licitud p. 78
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de l’alcalde de Sa-
lou amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00490/10
Sol·licitud p. 78
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de l’alcalde de Vila-
seca amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i 

d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00491/10
Sol·licitud p. 78
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de l’alcalde de Tarra-
gona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00492/10
Sol·licitud p. 78
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de l’alcalde de Reus 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00493/10
Sol·licitud p. 79
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença del president de la Di-
putació de Tarragona amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 352-00494/10
Sol·licitud p. 79
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença del president del Con-
sell Comarcal del Tarragonès amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre cen-
tres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matè-
ria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00495/10
Sol·licitud p. 79
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Hotelers Salou - Cambrils - la Pineda amb 
relació al 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. 352-00496/10
Sol·licitud p. 79
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de Comerç de Tarragona amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00497/10
Sol·licitud p. 80
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Patronat de Turisme de la Costa Daurada amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00498/10
Sol·licitud p. 80
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Patronat de Joc Privat de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00499/10
Sol·licitud p. 80
Acord sobre la sol·licitud p. 80
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors del Camp de Tarrago-
na amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00500/10
Sol·licitud p. 80
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres del Camp de Tarragona amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00501/10
Sol·licitud p. 81
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec del Camp de Tarragona amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, so-
bre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00502/10
Sol·licitud p. 81
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma Aturem BCN World amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, so-
bre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00503/10
Sol·licitud p. 81
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions Catalanes d’Afectats pels 
Jocs d’Apostes amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 352-00504/10
Sol·licitud p. 81
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Robert Casadevall, 
professor de la Facultat de Geografia i Turisme de la Univer-
sitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació 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. 352-00505/10
Sol·licitud p. 82
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença del degà de la Facultat 
de Geografia i Turisme de la Universitat Rovira i Virgili amb 
relació al 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. 352-00506/10
Sol·licitud p. 82
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut d’Experts en Prevenció de Blanqueig de Capitals 
i Finançament del Terrorisme amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre cen-
tres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matè-
ria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00507/10
Sol·licitud p. 82
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Robert Casadevall, 
professor de la Facultat de Geografia i Turisme de la Univer-
sitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació 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. 352-00508/10
Sol·licitud p. 82
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Botiguers de Reus amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00509/10
Sol·licitud p. 83
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
del Tomb de Reus amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació 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. 352-00510/10
Sol·licitud p. 83
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
del sector hoteler de Reus amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 352-00511/10
Sol·licitud p. 83
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de Comerç de Reus amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, so-
bre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00512/10
Sol·licitud p. 83
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de Comerç de Tarragona amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00513/10
Sol·licitud p. 84
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Empresarial de la Província de Tarrago-
na amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00514/10
Sol·licitud p. 84
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec de Tarragona amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 352-00515/10
Sol·licitud p. 84
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de Comerç de Valls amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
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centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00516/10
Sol·licitud p. 84
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Hotelers Salou - Cambrils - la Pineda amb 
relació al 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. 352-00517/10
Sol·licitud p. 85
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Botiguers de Tarragona amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, so-
bre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00518/10
Sol·licitud p. 85
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Facultat de Geografia i Turisme de la Universitat Ro-
vira i Virgili amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius tu-
rístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 352-00519/10
Sol·licitud p. 85
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença del president del Pa-
tronat de Turisme de la Costa Daurada amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00520/10
Sol·licitud p. 85
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Xavier Adserà, pre-
sident de BCN World, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 352-00521/10
Sol·licitud p. 86
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma Aturem BCN World amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, so-
bre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00522/10
Sol·licitud p. 86
Acord sobre la sol·licitud p. 86

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
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de responsables de la 
publicació «Democràcia, participació i joventut. Una anàlisi 
de l’Enquesta de participació i política 2011» davant la Co-
missió de Polítiques de Joventut perquè expliquin el contin-
gut d’aquesta publicació
Tram. 356-00470/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença del secretari de Me-
di Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures que cal em-
prendre davant l’augment dels índexs de contaminació at-
mosfèrica
Tram. 356-00489/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Telecomunicacions i Societat de la Informació davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui l’ús de re-
cursos públics per a la monitorització de les xarxes socials 
amb criteris ideològics per mitjà del Centre de Seguretat de 
la Informació de Catalunya
Tram. 356-00490/10
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Prioritat, responsable de la Carta del paisat-
ge del Priorat, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè expliqui els treballs fets per a elaborar la Carta i el 
procés seguit per a presentar la candidatura del Priorat a la 
Declaració del paisatge cultural agrari patrimoni mundial de 
la Unesco
Tram. 356-00492/10
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença del president d’Ecom 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui 
les propostes d’integració i d’inserció laboral de les perso-
nes amb discapacitat en l’empresa ordinària
Tram. 356-00493/10
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de 
l’Associació Catalana de Treball amb Suport (Actas) davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui les pro-
postes d’integració i d’inserció laboral de les persones amb 
discapacitat en l’empresa ordinària
Tram. 356-00494/10
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença del president de l’As-
sociació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes 
(Acapps) davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
expliqui les propostes d’integració i d’inserció laboral de les 
persones amb discapacitat en l’empresa ordinària
Tram. 356-00495/10
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença del director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre els expedients relatius a admi-
nistracions locals incoats el 2012 i el 2013
Tram. 356-00501/10
Sol·licitud p. 88

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

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
Substanciació p. 88

Sessió informativa de la Comissió de la Comissió 
d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les circumstànci-
es de la mort d’un ciutadà al barri del Raval de Barcelona el 
5 d’octubre de 2013
Tram. 355-00083/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 88
Substanciació p. 88

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre els problemes del Departament 
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d’Interior, la política de seguretat i les darreres actuacions 
policials
Tram. 355-00084/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 88
Substanciació p. 88

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

Compareixença d’una representació del Gremi 
d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00065/10
Substanciació p. 88

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00066/10
Substanciació p. 88

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00067/10
Substanciació p. 89

Compareixença de representants de la Confedera-
ció de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00078/10
Substanciació p. 89

Compareixença de representants de l’Associació 
de Museòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00079/10
Substanciació p. 89

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00087/10
Substanciació p. 89

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00092/10
Substanciació p. 89

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Empreses de Teatre de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibi litat
Tram. 353-00094/10
Substanciació p. 89

Compareixença d’una representació de Comis-
sions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00096/10
Substanciació p. 89

Compareixença d’una representació de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 353-00097/10
Substanciació p. 89

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Design for All amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00100/10
Substanciació p. 90

Compareixença de Josep Ibern i Gallart, expresi-
dent i ex-director general 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 Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00188/10
Substanciació p. 90

Compareixença de Joaquim Saurina Maspoch, re-
presentant del Fons de Reestructuració Ordenada Bancà-
ria al Consell d’Administració i director territorial de Ban-
kia, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00193/10
Substanciació p. 90

Compareixença de José Ignacio Goirigolzarri, pre-
sident executiu de Bankia, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00194/10
Substanciació p. 90

Compareixença de Rodrigo Rato, expresident de 
Bankia, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possi-
bles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets 
dels Consumidors
Tram. 357-00195/10
Substanciació p. 90

Compareixença de representants del Pacte per la 
indústria davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a 
presentar aquesta iniciativa
Tram. 357-00245/10
Substanciació p. 90

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Respon-
sable i d’una representació de l’associació Retorna davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar els resul-
tats de la prova pilot «Cadaqués retorna»
Tram. 357-00407/10
Substanciació p. 91

Compareixença de Joan Figueras i Pomés, alcalde 
de Cadaqués (Alt Empordà), davant la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat per a explicar els resultats de la prova pilot 
«Cadaqués retorna»
Tram. 357-00408/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones per a exposar l’objectiu, el contingut i l’abast 
del manual «Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visi-
bilitzar les aportacions de les dones»
Tram. 357-00423/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a exposar l’objectiu, el contingut i l’abast del 
manual «Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilit-
zar les aportacions de les dones»
Tram. 357-00424/10
Substanciació p. 91

Compareixença de José Antonio González Casa-
nova, catedràtic de teoria de l’estat i dret constitucional de 
la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del 
Dret a Decidir
Tram. 357-00454/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Nacional d’Estudiants de Catalunya davant la Comissió 
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de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels 
joves a la universitat
Tram. 357-00465/10
Substanciació p. 91

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
Substanciació p. 92

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
Substanciació p. 92

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
Substanciació p. 92

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
Substanciació p. 92

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
Substanciació p. 92

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
Substanciació p. 92

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
Substanciació p. 92

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
Substanciació p. 92

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
Substanciació p. 93

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
Substanciació p. 93

Compareixença d’Stewart Maxwell, diputat del Par-
lament d’Escòcia, davant la Comissió d’Estudi del Dret a 
Decidir
Tram. 357-00488/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença de Patricia Ferguson, diputada del 
Parlament d’Escòcia, davant la Comissió d’Estudi del Dret 
a Decidir
Tram. 357-00489/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença de Montserrat Vila, coordinadora 
de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a explicar 
l’estat de la lluita contra les violències de gènere i l’aplicació 
de les lleis i les eines per a fer-hi front
Tram. 357-00490/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93
Substanciació p. 93

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 21
Convocada per al dia 20 de novembre de 2013 p. 93

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al juliol del 2013
Tram. 337-00019/10
Presentació p. 94

4.95. Altres informacions

Acord de la Comissió de Control de la Iniciativa Le-
gislativa Popular sobre els plecs de recollida de signatures i 
el procediment de verificació de signatures
Acord p. 95
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 383/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les necessitats educatives al Pla 
d’Urgell
Tram. 250-00566/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 13, 31.10.2013, DSPC-C 238

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 31 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la creació d’una no-
va línia de secundària a l’Institut Terres de Ponent, de 
Mollerussa (tram. 250-00566/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 31004) i el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 31024).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar conjuntament amb la comunitat educativa del Pla 
d’Urgell i els serveis territorials d’Educació les neces-
sitats educatives per a adequar l’oferta de places públi-
ques a les noves demandes que es puguin presentar i 
evitar la sobreràtio.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013

La secretària El president 
en funcions de la Comissió  de la Comissió
M. Victòria Forns i Fernández Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 384/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les unitats de suport a l’educació 
especial (USEE)
Tram. 250-00537/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 13, 31.10.2013, DSPC-C 238

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 31 d’octubre de 2013, ha debatut el text 

de la Proposta de resolució sobre l’increment de per-
sonal a la Unitat de Suport a l’Educació Especial de 
l’Escola Àngels Alemany i Boris, de Lloret de Mar 
(tram. 250-00537/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 31007) i el 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 31020).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a avaluar la 
funció i el desenvolupament de les unitats de suport a 
l’educació especial (USEE) en servei a Catalunya i co-
brir les necessitats de l’alumnat.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013

La secretària El president 
en funcions de la Comissió de la Comissió
M. Victòria Forns i Fernández Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 385/X del Parlament de Catalu-
nya, d’oposició a la Llei orgànica per a la mi-
llora de la qualitat educativa
Tram. 250-00542/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 13, 31.10.2013, DSPC-C 238

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 31 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució de rebuig de la Llei orgà-
nica de millorament de la qualitat de l’ensenyament 
(tram. 250-00542/10), presentada pel Grup Mixt, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 30495), el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 31012) i el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 31021).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya s’oposa públicament a la 
Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa 
en el seu conjunt.

2. El Parlament de Catalunya insta el Departament 
d’Ensenyament a presentar a la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats del Parlament l’execució dels pres-
supostos del 2012 i les pròrrogues pressupostàries per 
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al 2013 i informar d’això i de l’impacte que han tingut 
sobre les polítiques educatives i la qualitat educativa.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013

La secretària El president 
en funcions de la Comissió de la Comissió
M. Victòria Forns i Fernández Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 386/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es demana el cessament del 
ministre d’Educació
Tram. 250-00543/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 13, 31.10.2013, DSPC-C 238

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 31 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la retirada del Pro-
jecte de llei orgànica de millorament de la qualitat de 
l’ensenyament i la destitució del ministre d’Educació 
(tram. 250-00543/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari 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 demana el cessament im-
mediat del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, 
per la seva manca de diàleg i de consens amb la comu-
nitat educativa, els agents socials, els governs autonò-
mics i locals i els partits polítics de l’oposició.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013

La secretària El president 
en funcions de la Comissió de la Comissió
M. Victòria Forns i Fernández Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 387/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la retirada del Projecte de llei orgàni-
ca per a la millora de la qualitat educativa i 
sobre la defensa del model d’escola catalana
Tram. 250-00548/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 13, 31.10.2013, DSPC-C 238

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 31 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la retirada del Pro-
jecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat 
educativa i sobre la defensa del model d’escola cata-
lana (tram. 250-00548/10), presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, el Grup Parla-
mentari Socialista, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i 
el Grup Mixt.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Demanar al Govern de l’Estat que procedeixi a la 
retirada del text del Projecte de llei orgànica per a la 
millora de la qualitat educativa.

b) Defensar les bases inclusives del model d’escola ca-
talana definides en el nostre ordenament jurídic.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013

La secretària El president 
en funcions de la Comissió de la Comissió
M. Victòria Forns i Fernández Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 388/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les beques de menjador
Tram. 250-00546/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 13, 31.10.2013, DSPC-C 238

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 31 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre les beques de menja-
dor (tram. 250-00546/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 31005) i el 
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Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 31022).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
per al 2013 la quantia destinada a les beques de men-
jador i augmentar-la en els pressupostos per al curs 
2013-2014.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013

La secretària El president 
en funcions de la Comissió de la Comissió
M. Victòria Forns i Fernández Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 389/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment de la igualtat d’ho-
rari de docència per als alumnes de les es-
coles concertades
Tram. 250-00551/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 13, 31.10.2013, DSPC-C 238

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 31 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
igualtat d’horari de docència per als alumnes de les 
escoles concertades (tram. 250-00551/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 31023).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer que en un mateix centre educatiu els alumnes no 
tinguin un marc horari diferenciat en funció de la situ-
ació econòmica de les famílies.

b) Garantir que no hi hagi diferències en l’escolarit-
zació entre els alumnes dels centres educatius en fun-
ció de si les famílies poden afrontar el pagament d’una 
hora complementària i continuar el finançament addi-
cional per als centres que presten el Servei d’Educa-
ció de Catalunya i desenvolupen estratègies orientades 
a assegurar l’equitat i fer possible el millorament dels 
resultats educatius, per a permetre la gratuïtat total de 

l’horari escolar, d’acord amb l’article 201 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013

La secretària El president 
en funcions de la Comissió de la Comissió
M. Victòria Forns i Fernández Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 390/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el SES Can Record, de Sant Este-
ve de Palautordera
Tram. 250-00568/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 13, 31.10.2013, DSPC-C 238

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 31 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la construcció del 
centre d’educació Can Record a Sant Esteve de Pa-
lautordera (tram. 250-00568/10), presentada pel Grup 
Mixt, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió (reg. 31003) i el Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
31025).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya considera que l’apos-
ta per al futur del nostre país passa per l’aposta per 
una educació pública de qualitat, la qual cosa exigeix, 
també, que els centres escolars disposin d’unes instal-
lacions adequades i d’un professorat preparat per a 
atendre els alumnes.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a, en 
tots els casos, garantir d’acord amb la comunitat edu-
cativa i per al curs 2014-2015 la disponibilitat d’unes 
instal·lacions adequades, incloent-hi un gimnàs i una 
sala polivalent, a disposició del SES Can Record, de 
Sant Esteve de Palautordera, per a cobrir les necessi-
tats existents.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013

La secretària El president 
en funcions de la Comissió de la Comissió
M. Victòria Forns i Fernández Xavier Sabaté i Ibarz
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Resolució 391/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’Escola Montserrat Vayreda, de 
Roses
Tram. 250-00572/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 13, 31.10.2013, DSPC-C 238

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 31 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre elaboració d’un pla 
d’inversions 2014-2020 que prioritzi l’Escola Montser-
rat Vayreda, de Roses (tram. 250-00572/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 31010).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir, durant el curs 2013-2014, el correcte fun-
cionament de l’Escola Montserrat Vayreda, de Roses, 
complint tot allò que disposa l’organització i la gestió 
dels centres educatius per a aquest curs per a incidir 
positivament en el millorament de la qualitat educa-
tiva.

b) Acabar la redacció definitiva del projecte de cons-
trucció de l’Escola Montserrat Vayreda, de Roses, 
aquest any 2014 i prioritzar-ne i apressar-ne la cons-
trucció.

c) Garantir als centres educatius de Roses una dotació 
de plantilles que, d’acord amb la normativa, permeti 
garantir la qualitat, l’equitat i l’atenció a la diversitat.

d) Elaborar una proposta de beques de menjador que 
permeti garantir durant el curs escolar la suficiència 
nutricional en l’àpat del migdia a les famílies que, 
d’acord amb els informes socioeconòmics que s’elabo-
rin, ho requereixin.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013

La secretària El president 
en funcions de la Comissió de la Comissió
M. Victòria Forns i Fernández Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 392/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el compliment de la Resolució 145/X i 
de rebuig al no-compliment per part del Go-
vern de les resolucions del Parlament sobre 
l’oferta de línies de P3 i el no-tancament de 
centres per al pròxim curs
Tram. 250-00574/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 13, 31.10.2013, DSPC-C 238

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 31 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 145/X, sobre el manteniment de les línies de 
P3 a l’Escola Joan Coromines, de Mataró, i el projec-
te de construcció del nou centre (tram. 250-00574/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, el Grup Parlamentari Socialis-
ta, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el Grup Parla-
mentari de Ciutadans i el Grup Mixt.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Departament 
d’Ensenyament a complir i aplicar, d’una manera im-
mediata i sense cap mena d’excuses ni dilacions, la 
Resolució 145/X, que va ésser aprovada, d’una manera 
unànime, per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats el passat 16 de maig de 2013, en el sentit d’instar 
el Govern –Departament d’Ensenyament– a «mante-
nir les dues línies de P3 a l’Escola Joan Coromines, 
de Mataró, d’acord amb els resultats del procés de pre-
inscripció al centre educatiu i al conjunt de la ciutat de 
Mataró», ja que es donen les condicions requerides, tal 
com ha comunicat per escrit l’Ajuntament de Mataró, 
«d’acord amb els resultats del procés de preinscripció 
al centre educatiu i al conjunt de la ciutat [...]».

2. El Parlament de Catalunya rebutja que el Govern 
hagi manifestat públicament que no complirà les re-
solucions del Parlament sobre l’oferta de línies de P3 i 
el no-tancament de centres per al pròxim curs, que ha 
aprovat per una majoria àmplia en l’exercici de les se-
ves funcions de control i impuls de l’acció de Govern, i 
insta el Govern a donar-hi compliment immediat.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013

La secretària El president 
en funcions de la Comissió de la Comissió
M. Victòria Forns i Fernández Xavier Sabaté i Ibarz
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Resolució 393/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció de l’Escola Bufalà II, de 
Badalona
Tram. 250-00581/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 13, 31.10.2013, DSPC-C 238

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 31 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la construcció de 
l’Escola Bufalà II, de Badalona (tram. 250-00581/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 31008).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Finalitzar la primera fase de la construcció de l’Es-
cola Bufalà II, de Badalona, abans de finals de l’any 
2013, i apressar l’empresa que té assignada l’obra a 
acabar-la per a poder iniciar-hi, al més aviat possi-
ble, l’activitat docent, amb la corresponent dotació de 
l’equipament necessari.

b) Vetllar perquè l’empresa adjudicatària acabi la se-
gona, i definitiva, fase de construcció de l’Escola Bu-
falà II al maig del 2014.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 394/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la licitació de les obres de construcció 
de l’Escola Badalona Port, de Badalona
Tram. 250-00582/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 13, 31.10.2013, DSPC-C 238

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 31 d’octubre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de construcció de l’Escola Badalona Port, de Badalo-
na (tram. 250-00582/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 31002).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a licitar 
l’obra corresponent a la construcció de l’Escola Bada-
lona Port, de Badalona, durant el curs 2013-2014, si es 
confirma l’evolució demogràfica a l’alça.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013

La secretària El president 
en funcions de la Comissió de la Comissió
M. Victòria Forns i Fernández Xavier Sabaté i Ibarz
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució de suport al dret a 
l’au todeterminació del poble sahrauí
Tram. 250-00535/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 43666).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 251.

Proposta de resolució sobre la defensa del 
model inclusiu de l’escola catalana i el desa-
catament de la Llei orgànica de millora de la 
qualitat educativa
Tram. 250-00775/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45681).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

Proposta de resolució sobre la continuïtat de 
l’Aula de Formació d’Adults Lloreda - La Pau, 
de Badalona, i sobre la possibilitat de recon-
vertir-la en un centre de formació d’adults
Tram. 250-00813/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45181).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 46298).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 19.11.2013 al 21.11.2013).
Finiment del termini: 22.11.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 13.11.2013.

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
la sessió tinguda el 6 de novembre de 2013, ha nome-
nat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el 
Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’esta-
bliment de normes en matèria de tributació, comerç i 
joc(tram. 200-00008/10), d’acord amb l’article 109.1 i 
els concordants del Reglament del Parlament. La po-
nència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Albert Batet i Canadell

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Pere Aragonès i Garcia

Grup Parlamentari Socialista
Xavier Sabaté i Ibarz

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Rafael Luna Vivas

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Jordi Cañas Pérez
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Grup Mixt
Isabel Vallet Sànchez

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013

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

Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 200-00012/10

Text presentat
Reg. 44964 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

Certifico: 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu-
eix a continuació: 

«A proposta del conseller de Justícia, s’aprova l’Avant-
projecte de llei de modificació dels llibres primer, se-
gon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya, i de 
modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions, i s’autoritza l’esmentat conseller perquè el 
presenti al Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 22 d’octubre de 2013.

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

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

Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de 
Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions

Exposició de motius

Al llarg dels gairebé vuit anys que van de la primera 
llei del Codi civil de Catalunya (Llei 29/2002, de 30 
de desembre) a la Llei 25/2010, de 29 de juliol, que 
aprova el llibre segon, el Parlament de Catalunya ha 

aprovat cinc dels sis llibres que han de constituir el 
Codi civil de Catalunya. En aquesta legislatura, a més, 
ja s’han iniciat els treballs preliminars del futur llibre 
sisè, relatiu a les obligacions i els contractes, que ha 
d’incloure la regulació d’aquestes matèries, que com-
prengui els contractes especials i la contractació que 
afecta els consumidors.

Aquesta àmplia obra legislativa, construïda tot seguint 
el procediment articulat a la primera llei del Codi ci-
vil de Catalunya, ha estat possible perquè el treball 
prelegislatiu s’ha desenvolupat simultàniament en di-
ferents àmbits. En ocasions, tanmateix, això pot ha-
ver afectat la necessària coherència del resultat final, 
tant en aspectes terminològics com en algunes soluci-
ons de fons. La pràctica professional i l’anàlisi doctri-
nal ja han identificat algunes d’aquestes disfuncions, i 
una bona tasca legislativa requereix fer el seguiment 
de les normes promulgades i garantir-ne l’encaix en 
el conjunt. Per això, la finalitat d’aquesta llei és ende-
gar la tasca d’harmonització del conjunt del Codi ci-
vil de Catalunya per salvar aquestes errades o omissi-
ons, i evitar la producció d’efectes indesitjats per causa 
de l’ambigüitat o la incompletesa de l’actual redacció 
d’algunes normes. Tot plegat sens perjudici que, més 
endavant, s’incorporin, si escau, canvis de fons o que 
afectin la regulació establerta, després d’una reflexió 
acurada sobre els criteris de política jurídica i sobre 
la incidència que les normes del Codi hagin tingut en 
la realitat jurídica. D’altra banda, és evident que enca-
ra caldrà harmonitzar el conjunt del Codi una vegada 
s’hagin promulgat els continguts fonamentals del lli-
bre sisè.

Aquesta llei modifica disposicions dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi, atès que prèviament 
ja s’ha tramitat una iniciativa exclusivament referi-
da al llibre tercer. A més, es recupera per a l’ordena-
ment jurídic català una norma reguladora de la vigèn-
cia de les lleis, qüestió que havia estat regulada per 
la Llei 3/1982, del 23 de març, però que s’havia omès 
en aprovar-se la vigent Llei 13/2008, del 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. 
També modifica la disposició transitòria quarta de la 
Llei 10/2008, de 10 de juliol, que va aprovar el llibre 
quart, relatiu a les successions. Es tracta de modifi-
cacions que, en termes generals, no impliquen canvis 
dràstics en l’orientació de política jurídica i que prete-
nen, en primer lloc, millorar la seguretat jurídica acla-
rint punts on s’havien plantejat dubtes sobre l’abast o 
l’eficàcia de determinades normes.

Així, s’inclouen els requisits de la interrupció de la 
prescripció i els efectes que aquesta produeix també 
des del punt de vista del subjecte passiu de la preten-
sió, i es corregeix l’omissió sobre el dipòsit dels comp-
tes anuals de la tutela un cop s’han retut al jutge. D’al-
tra banda, es ratifica de manera expressa la possibilitat 
d’extinció dels censos per manca d’activitat del censa-
lista, en la línia de la Llei de 1990 i del dret tradicional 
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català, davant dels dubtes que l’omissió d’aquesta cir-
cumstància a l’article 565-11 havia pogut generar. S’ha 
considerat oportú afegir que la pràctica de qualsevol 
assentament al Registre de la Propietat a instàncies del 
censalista impedeix l’extinció del cens, com ja adme-
tia la doctrina des de la Llei de 31 de desembre de 1945 
i ha reconegut la jurisprudència. Així com també s’ha 
incorporat una disposició transitòria que estén l’apli-
cació del nou precepte a les situacions anteriors. La 
mateixa finalitat d’aclarir els dubtes tenen les modifi-
cacions en matèria d’usdefruit constituït sobre finques 
hipotecades, quant a la durada del dret de superfície i 
sobre la caducitat dels pactes avantnupcials en previsió 
de la ruptura si els atorgants no contreuen matrimoni 
abans d’un any. També ha calgut esmenar la remissió 
que es feia a les normes matrimonials en la secció de-
dicada a l’extinció de la parella estable, a fi de posar 
en relleu que s’apliquen les regles sobre l’aprovació ju-
dicial dels acords assolits després del cessament de la 
convivència i també les que permeten, sota certes con-
dicions, deixar-los sense efecte. I aclarint, mitjançant 
la remissió al que disposa l’article 233-4, que si no hi 
ha acord o aquest no és aprovat, escau la determina-
ció judicial de les mesures previstes per a l’extinció 
de la convivència estable en parella. D’altra banda, en 
l’àmbit successori s’ha estimat oportú revisar l’expres-
sa menció del deure de l’hereu que gaudeix del benefi-
ci d’inventari de sol·licitar la declaració de concurs de 
l’herència, i es remet ara més genèricament al que en 
aquesta matèria pugui disposar la legislació concursal.

En l’apartat de disfuncions que calia esmenar, destaca 
la norma sobre commoriència, introduïda recentment 
però la literalitat de la qual modificava les normes so-
bre capacitat successòria i no concordava amb la regla 
d’adquisició de la capacitat jurídica de l’article 211-1. 
Semblantment, hom suprimeix el termini de caducitat 
del dret del cridat a acceptar o repudiar l’herència, ja 
que en la pràctica podia comportar la inaplicació del 
principi d’imprescriptibilitat de l’acció de reconeixe-
ment del títol d’hereu i, per extensió, de l’acció de peti-
ció d’herència. També s’ha suprimit el termini de l’ar-
ticle 568-6 a), que era contradictori amb els previstos 
en els articles 568-14.4 i 568-15.2 per als drets volun-
taris de tanteig i retracte, respectivament. I, en relació 
amb la ineficàcia dels testaments en contextos de crisi 
matrimonial, s’ha constatat que la pràctica ha donat 
exemples de la necessitat d’incorporar la ineficàcia, en 
aquests supòsits, de les disposicions successòries fetes 
als parents del cònjuge o convivent, i garantir així una 
coherència en les solucions a la successió mitjançant 
pacte successori i a la testamentària. En aquest punt, 
el límit fixat del quart grau resulta de la concordança 
amb el que estableix l’article 423-9, si bé s’estén també 
als afins per coherència amb la finalitat de la norma.

Un darrer grup de canvis té com a objectiu facilitar 
el bon funcionament del tràfic jurídic tot simplificant 
algunes previsions legals. En aquest apartat es poden 
incloure dos canvis. El primer es refereix al criteri es-

tablert per a la valoració dels béns donats que han estat 
alienats o perduts pel donatari, a l’efecte de la compu-
tació legitimària. El segon canvi consisteix en modifi-
car l’article 442-13, atès que el canvi del context eco-
nòmic mena a adaptar i limitar l’aplicabilitat i l’àmbit 
objectiu d’aquesta norma especial.

En relació amb la cancel·lació d’assentaments registrals 
referents a fideïcomisos condicionals, també s’ha con-
siderat que la disposició transitòria quarta de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, fixava requisits massa difí-
cils d’assolir per qui estigués interessat a comprovar 
si s’havia complert o no la condició de la qual depe-
nia la substitució, en especial l’exigència que s’aportés 
necessàriament el certificat de defunció del fiduciari. 
Ara, en canvi, la mort del fiduciari es podrà acreditar 
per qualsevol mitjà de prova. Per altra banda, també es 
permet la cancel·lació automàtica transcorregut un ter-
mini de 90 anys des de la venda de la finca, en el qual, 
molt previsiblement, el fiduciari haurà mort i es podrà 
conèixer, en conseqüència, si s’ha fet efectiva la condi-
ció de la qual depenia el fideïcomís.

Capítol I. Modificacions del llibre primer del 
Codi civil de Catalunya

Article 1. Introducció d’un nou article 111-10

S’afegeix un nou article 111-10, amb el contingut se-
güent: 

«Article 111-10. Vigència de les lleis 

1. Les lleis de Catalunya obliguen a partir dels vint 
dies d’haver estat publicades en la seva totalitat en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, si no s’hi 
disposa altrament.

2. La vigència de les lleis i de les altres normes cessa 
quan són derogades per altres de posteriors de rang 
igual o superior que ho declarin expressament, o quan 
el seu contingut sigui incompatible amb el de les an-
teriors.»

Article 2. Modificació de l’article 121-11

Es modifica la lletra b) de l’article 121-11, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Article 121-11. Causes d’interrupció

Són causes d’interrupció

a) L’exercici de la pretensió davant els tribunals, enca-
ra que sigui desestimada per defecte processal.

b) L’inici del procediment arbitral relatiu a la preten-
sió.

c) La reclamació extrajudicial de la pretensió

d) El reconeixement del dret o la renúncia a la pres-
cripció de la persona contra qui es pot fer valer la pre-
tensió en el transcurs del termini de prescripció.»
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Article 3. Modificació de l’article 121-12

S’afegeix un nou apartat, a l’article 121-12, que resta 
redactat de la manera següent: 

«Article 121-12. Requisits de la interrupció

Perquè la interrupció de la prescripció sigui eficaç 
s’han de complir els requisits següents: 

1. Si l’acte que la interromp consisteix en l’exercici de 
la pretensió, cal que: 

a) Procedeixi de la persona titular de la pretensió o 
d’una tercera persona, que actuï en defensa d’un inte-
rès legítim i que tingui capacitat suficient.

b) S’efectuï davant el subjecte passiu de la pretensió, 
abans que es consumi la prescripció.

2. Si l’acte que la interromp consisteix en el reconei-
xement del dret al qual es vincula la pretensió o en la 
renúncia a la prescripció en curs, ha de procedir del 
subjecte passiu de la pretensió.»

Article 4. Modificació de l’article 121-14

Es modifica l’apartat c) i s’afegeix un nou apartat d) a 
l’article 121-14, que passa a tenir la redacció següent: 

«Article 121-14. Efectes de la interrupció 

La interrupció de la prescripció determina que comen-
ci a córrer de nou i completament el termini, que es 
torna a computar de la manera següent: 

a) En cas d’exercici extrajudicial de la pretensió, des del 
moment en què l’acte d’interrupció esdevingui eficaç.

b) En cas d’exercici judicial de la pretensió, des del 
moment en què la sentència o la resolució que posa 
fi al procediment esdevinguin fermes, o, si aquell no 
ha prosperat per defecte processal, des del mateix mo-
ment de l’exercici de l’acció amb què s’exigeix la pre-
tensió.

c) En cas d’arbitratge, des del moment en què es dicti 
el laude, des del desistiment del procediment arbitral 
o des de la seva finalització, per les altres causes que 
estableix la llei.

d) En cas de reconeixement del dret al qual es vincu-
la la pretensió i en cas de renúncia a la prescripció en 
curs, des del moment en què esdevinguin eficaços.»

Capítol II. Modificacions del llibre segon del 
Codi civil de Catalunya

Article 5. Modificació de l’article 211-2 

L’article 211-2 es modifica i passa a tenir la redacció 
següent: 

«Article 211-2. Commoriència

La crida a una successió o la transmissió de drets a fa-
vor d’una persona que depenen del fet que hagi sobre-

viscut a una altra, només tenen lloc si es prova aquesta 
supervivència. En cas contrari, es considera que han 
mort al mateix temps i no hi haurà successió o trans-
missió de drets entre aquestes persones.»

Article 6. Modificació de l’article 222-31

S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 222-31, amb el 
contingut següent: 

«5. Els comptes han de quedar dipositats en el jutjat en 
què es va constituir la tutela.»

Article 7. Modificació de l’article 227-3

Es modifica l’apartat 4 de l’article 227-3, que passa a 
tenir la redacció següent: 

«4. Les successives aportacions a un patrimoni prote-
git s’han de formalitzar en escriptura pública i llur ad-
ministració s’ha de subjectar al que s’hagi establert en 
l’escriptura de constitució, sens perjudici del que esta-
bleix l’article 227-4.6 en matèria de modificació de les 
normes d’administració.»

Article 8. Modificació de l’article 231-20

Es modifica l’apartat 1 de l’article 231-20, que passa a 
tenir la redacció següent: 

«1. Els pactes en previsió d’una ruptura matrimonial 
es poden atorgar en capítols matrimonials o en una 
escriptura pública. En cas que siguin avantnupcials, 
només són vàlids si s’atorguen abans dels trenta dies 
anteriors a la data de celebració del matrimoni, i cadu-
quen d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 
231-19.»

Article 9. Modificacions de l’article 234-6

Es modifica l’apartat 3 i s’afegeix un nou apartat a l’ar-
ticle 234-6, amb la redacció següent: 

«3. S’apliquen als acords inclosos en una proposta de 
conveni i als assolits fora de conveni els articles 233-3 
i 233-5, respectivament.

4. A manca d’acord entre els convivents, s’aplica el que 
disposa l’article 233-4.»

Capítol III. Modificacions del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya

Article 10. Modificació de l’article 422-13

S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 422-13, amb el 
contingut següent: 

«4. El que s’estableix en els tres apartats anteriors tam-
bé s’aplica als parents que només ho siguin del cònjuge 
o convivent, en línia directa o en línia col·lateral dins 
del quart grau, i tant per consanguinitat com per afi-
nitat.»
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Article 11. Modificació de l’article 431-17

Es modifica l’apartat 2 de l’article 431-17, que passa a 
tenir la redacció següent: 

«2. Com a excepció al que estableix l’apartat 1, els he-
retaments o les atribucions particulars fetes a favor 
del cònjuge o del convivent en parella estable, o dels 
parents d’aquests, esdevenen ineficaces en els supò-
sits que regula l’article 422-13.1, 2 i 4, llevat que s’ha-
gi convingut el contrari o això resulti del context del 
pacte.»

Article 12. Modificació de l’article 442-13

Es modifica l’article 442-13, que passa a tenir la redac-
ció següent: 

«Article 442-13. Destinació dels béns

La Generalitat de Catalunya ha d’assignar els béns he-
retats o llur producte o valor, prèvia deducció de qual-
sevol despesa de gestió, a associacions declarades d’uti-
litat pública, fundacions i/o, si escau, qualsevol altre 
tipus d’entitat sense ànim de lucre que tinguin per ob-
jecte la prestació de serveis socials o l’actuació en l’àm-
bit cultural, el domicili de les quals s’ha d’ubicar dins 
de l’àmbit supramunicipal en el qual, territorialment, se 
situï el municipi on el causant tenia la seva residència 
a Catalunya. No obstant això, pot destinar lliurement, 
fins a un màxim d’una tercera part d’aquell cabal, a la 
prestació de serveis socials o en l’àmbit cultural.»

Article 13. Modificació de l’article 451-5

Es modifica la lletra d) de l’article 451-5, que passa a 
tenir la redacció següent: 

«d) Si el donatari ha alienat els béns donats o si els 
béns s’han perdut per culpa del donatari, s’afegeix, al 
valor líquid que resulta d’aplicar la regla de la lletra a), 
el valor que tenien els béns en el moment de l’alienació 
o destrucció.»

Article 14. Modificació de l’article 461-12

Es modifiquen la rúbrica i l’apartat 1 de l’article 461-
12, que passen a tenir la redacció següent: 

«Article 461-12. Delació i interpel·lació judicial

1. El dret del cridat a acceptar o repudiar l’herència no 
està sotmès a termini.»

Article 15. Modificació de l’article 461-22

Es modifica l’article 461-22, que passa a tenir la redac-
ció següent: 

«Article 461-22. Concurs de l’herència

Les disposicions sobre responsabilitat de l’hereu pels 
deutes del causant, derivada de l’acceptació de l’he-
rència, s’apliquen sense perjudici d’allò que preveu la 
legislació concursal.»

Capítol IV. Modificacions del llibre cinquè  
del Codi civil de Catalunya

Article 16. Modificació de l’article 542-22

Es modifica l’apartat 1 de l’article 542-22, que passa a 
tenir la redacció següent: 

«1. Els animals domèstics i els objectes mobles 
corporals que, per llurs característiques, possibilitat 
d’identificació, estat de conservació, funció o desti-
nació econòmica, són habitualment posseïts per algú, 
es poden adquirir d’acord amb els requisits que esta-
bleix aquest article.»

Article 17. Modificació de l’article 561-13

Es modifica l’apartat 1 de l’article 561-13, que passa a 
tenir la redacció següent: 

«1. Els usufructuaris de finques que estaven hipoteca-
des en constituir-se l’usdefruit, no han de pagar el deu-
te garantit amb la hipoteca.»

Article 18. Modificació de l’article 564-3

Es modifica la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 564-3, 
que passa a tenir la redacció següent: 

«a) La durada del dret de superfície, que no pot supe-
rar en cap cas els noranta-nou anys.»

Article 19. Modificacions de l’article 565-11

Es modifica l’apartat 1 de l’article 565-11 i s’hi afegeix 
un nou apartat, de manera que passa a tenir la redac-
ció següent: 

«Article 565-11. L’extinció del cens

1.El cens s’extingeix per: 

a) Les causes generals d’extinció dels drets reals

b) Redempció

c) Per manca d’exercici de les pretensions del censalis-
ta durant un termini de deu anys. S’entén com a exerci-
ci de la pretensió la pràctica de qualsevol assentament 
registral relatiu al seu dret, encara que sigui únicament 
a l’efecte d’interrompre el còmput d’aquest termini.

2. La pèrdua o expropiació parcial de la finca no exi-
meix de pagar la pensió, llevat que la pèrdua afecti la 
major part de la finca, cas en el qual es redueix propor-
cionalment la pensió.

3. El cens s’ha de redimir necessàriament en el cas 
d’expropiació forçosa total.

4. S’aplica, per a cancel·lar en el Registre de la Propie-
tat els censos constituïts per un termini determinat, el 
que estableix la legislació hipotecària amb relació a la 
cancel·lació de les hipoteques constituïdes en garantia 
de rendes o prestacions periòdiques.»
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Article 20. Modificació de l’article 568-6

Es modifica la lletra a) de l’article 568-6, que passa a 
tenir la redacció següent: 

«a) El termini de durada del dret que, si no es fixa, 
s’entén de quatre anys i el termini del seu exercici, si 
s’escau.»

Article 21. Modificació de l’article 568-27

Es modifica l’apartat 4 de l’article 568-27, que passa a 
tenir la redacció següent: 

«4. El que estableix aquest article s’entén sense per-
judici del que estableix l’article 568-26 amb relació 
a la torneria i del que estableixen les lleis especials 
amb relació als retractes establerts a favor de la Ge-
neralitat, l’Estat o les corporacions locals.»

Article 22. Modificació de l’article 569-42

Es modifica l’apartat 2 de l’article 569-42, que passa a 
tenir la redacció següent: 

«2. La hipoteca en garantia de l’obligació d’urba-
nitzar que han de constituir els promotors de plans 
urbanístics d’iniciativa particular, d’acord amb la 
legislació urbanística, es pot constituir unilateralment 
i resta pendent d’ésser acceptada per l’administració 
actuant com a hipoteca de màxim.»

Disposició addicional única. Modificació  
de la Llei 10/2008, del 10 de juliol

Es modifica l’apartat 3 de la disposició transitòria 
quarta de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, de manera 
que passa a tenir la redacció següent: 

«3. Els assentaments en el Registre de la Propietat re-
ferents a fideïcomisos condicionals es poden cancel·lar, 
sense necessitat d’expedient d’alliberament de càrre-
gues, en els casos següents: 

a) Si s’acredita, mitjançant una acta de notorietat, l’in-
compliment de la condició, sempre que els fets que el 
produeixen es puguin acreditar per aquest mitjà.

b) Si s’acredita, mitjançant una acta de notorietat amb 
les proves documentals i testificals oportunes, que han 
transcorregut més de trenta anys des de la mort del fi-
duciari i que els seus hereus o els seus causahavents 
han posseït de manera pública, pacífica i ininterrom-
puda els béns gravats amb el fideïcomís, sempre que 
no consti en el Registre de la Propietat cap inscripció o 
anotació a favor dels fideïcomissaris tendent a fer efec-
tiu llur dret.

c) A sol·licitud del propietari de la finca si han trans-
corregut més de noranta anys des de la transmissió de 
la finca pel fiduciari, sempre que no consti en el Regis-
tre de la Propietat cap inscripció o anotació tendent a 
fer efectiu el dret dels fideïcomissaris.»

Disposició transitòria Primera. Dret a acceptar 
o repudiar l’herència

La modificació de l’apartat primer de l’article 461-12 
és d’aplicació al dret vigent del cridat a acceptar o re-
pudiar l’herència en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

Disposició transitòria Segona. Extinció del cens

L’article 565-11, c) s’aplica a tots els censos, qualsevol 
que sigui la data de la seva constitució. El còmput del 
termini comença a partir de l’entrada en vigor d’aques-
ta llei.

Disposició final única. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor als vint dies de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents del Projecte de llei

1. Projecte de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de 
modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions.

2. Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria pre-
liminar a l’inici de la tramitació de l’Avantprojecte de 
llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i 
cinquè del Codi civil de Catalunya.

3. Avantprojecte de llei de modificació dels llibres pri-
mer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya 
(V. 28.03.13).

4. Memòria general de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques.

5. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures pro-
posades de la Direcció General de Dret i d’Entitats Ju-
rídiques.

6. Informe jurídic preliminar.

7. Tràmit de consulta interdepartamental.

8. Valoració de l’informe jurídic preliminar per part 
de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques

9. Peticions d’informe d’impacte pressupostari i d’in-
forme interdepartamental d’impacte de gènere.

10. Informe de la Direcció General de Pressupostos.

11. Avantprojecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Cata-
lunya, i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de 
juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les successions, sotmès a la sessió del Consell 
Tècnic de 16 d’abril de 2013 i als tràmits d’informació 
pública i audiència.
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12. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 16 
d’abril de 2013.

13. Informe de l’Institut Català de les Dones.

14. Tràmit d’informació pública i d’audiència.

15. Avantprojecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalu-
nya, i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juli-
ol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions (V. 10.07.13).

16. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Enti-
tats Jurídiques, sobre les consultes realitzades i les al-
legacions presentades.

17. Memòria de la Direcció General de Dret i d’En-
titats Jurídiques, complementària a la memòria sobre 
les consultes realitzades i les al·legacions presentades.

18. Avantprojecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalu-
nya, i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juli-
ol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions (V. 23.07.13).

19. Memòria de la Direcció General de Dret i d’En-
titats Jurídiques, complementària a la memòria sobre 
les consultes realitzades i les al·legacions presentades.

20. Avantprojecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalu-
nya, i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juli-
ol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions (V. 23.09.13).

21. Informe jurídic final.

22. Observacions del Departament d’Economia i Co-
neixement.

23. Avantprojecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalu-
nya, i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juli-
ol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions (V. CT 22.10.13)

24. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 22 
d’octubre de 2013.

25. Justificació dels canvis introduïts en la versió final 
del text, aprovada pel Govern el 29 d’octubre de 2013, 
respecte de la que va informar el Consell Tècnic el 22 
d’octubre de 2013.

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 19.11.2013 al 02.12.2013).
Finiment del termini: 03.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 19.11.2013 al 02.12.2013).
Finiment del termini: 03.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la presentació 
de les dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya i de l’Observatori del Mercat de 
Treball per sexe i territoris
Tram. 250-00700/10

Esmenes presentades
Reg. 40511 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CIP, 06.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40511)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a ofe-
rir totes les dades de l’Institut d’Estadística de Catalu-
nya (Idescat), de l’Observatori del Mercat de Treball i 
de la resta d’institucions integrades en el sistema esta-
dístic català desagregades per sexe i amb la màxima 
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desagregació territorial possible, tant metodològica 
com jurídicament, en els termes i amb les condici-
ons que estableix la llei 23/1998, de 30 de desembre, 
d’estadística de Catalunya, i especialment en la llei 
13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalu-
nya 2011–2014.»

Proposta de resolució sobre el 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
Tram. 250-00756/10

Esmenes presentades
Reg. 46282 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 13.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46282)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar els canvis sorgits en l’evolució de-
mogràfica de Corbera de Llobregat i valorar les ne-
cessitats de l’ampliació de l’Escola Cau de la Guineu, 
per tal de que es pugui donar resposta a les necessitats 
d’escolarització.»

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport escolar a l’Alta Ribagorça
Tram. 250-00759/10

Esmenes presentades
Reg. 46283; 46295 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 13.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46283)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a modificar el Decret 161/1996 de 14 de 
maig pel qual es regula el servei escolar de transport 
i, d’acord amb l’article 6.3 de la Llei 12/2009, del 10 
de juliol, d’Educació, a establir un sistema d’ajuts per 
al transport de l’alumnat dels ensenyaments obligato-
ris i dels declarats gratuïts, que visquin en poblacions 
sense escola, en nuclis de població allunyats o en zo-
nes rurals, a l’alumnat amb discapacitats i a l’alumnat 

amb necessitats educatives específiques reconegudes. 
Aquests ajuts han de tenir en compte el nivell de renda 
de les famílies i la naturalesa del desplaçament.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 46295)

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

«El Parlament insta el Govern a buscar una solució 
amb el Consell Comarcal per alleujar les despeses de 
transport a les famílies que es veuen en la necessitat de 
realitzar transport escolar d’un nucli urbà a un altre 
nucli urbà a l’Alta Ribagorça.»

Proposta de resolució sobre els centres 
d’educació secundària obligatòria acollits 
a l’horari acumulat i l’estalvi en la gratuïtat 
dels menjadors que ha significat
Tram. 250-00761/10

Esmenes presentades
Reg. 46284 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 13.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46284)

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

Del punt 1

«1. Quantificar el nombre de centres acollits a la jor-
nada compactada i a quantificar el valor de l’estalvi en 
la gratuïtat dels menjadors dels alumnes transportats 
que ha significat l’autorització de l’horari acumulat de 
matins en els estudis d’ESO.»

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

Del punt 2

«2. Vincular aquest estalvi a la priorització dels ajuts 
de menjador escolar.»
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Proposta de resolució sobre les obres de 
condicionament de la carretera C-51
Tram. 250-00788/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.
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Proposta de resolució sobre la plantilla del 
personal de neteja i cuina a les llars d’infants
Tram. 250-00794/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

Proposta de resolució sobre les obres de re-
modelació i ampliació de l’Escola Els Raiers, 
de la Pobla de Segur
Tram. 250-00796/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
l’acord de reciprocitat entre Canal 9 i la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-00798/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de les resolucions aprovades per la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats
Tram. 250-00800/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

Proposta de resolució sobre la imatge de la 
dona en la campanya publicitària de la Gros-
sa de Cap d’Any
Tram. 250-00803/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

Proposta de resolució sobre el tancament 
del magatzem de gas del projecte Castor
Tram. 250-00804/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.
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Proposta de resolució sobre la no-aplicació 
del copagament dels medicaments que es 
dispensen als hospitals
Tram. 250-00806/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

Proposta de resolució sobre el Pla de reor-
denació assistencial territorial 2013-2015
Tram. 250-00807/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.11.2013 al 27.11.2013).
Finiment del termini: 28.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

Proposta de resolució sobre la limitació de 
velocitat en un tram de la carretera C-245 a 
Gavà
Tram. 250-00815/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 44028 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artí-
culos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente propuesta de resolución para que sea 
sustanciada en la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposición de motivos

En el término municipal de Gavà (Baix Llobregat), en 
el kilómetro 4 de la C-245 se sitúa un radar de con-
trol de velocidad en sentido Barcelona. Esta vía, que 
comunica Gavà con Castelldefels, tiene una velocidad 
genérica de 70 Km/h, no obstante a la altura del cita-
do radar existe una limitación a 50 Km/h a pesar de 
que se trata de un tramo recto, sin incorporaciones ni 
desvíos ni cambios de rasante.

En sentido contrario, a la altura del radar la velocidad 
máxima de la vía es la genérica de la vía, al no haber 
ninguna señal de limitación de velocidad.

Según lo expuesto anteriormente y atendiendo a las 
características de este tramo de la C-245 es lógico 
pensar que la velocidad que debería corresponder a es-
te tramo es la de 70 Km/h, tanto por la clasificación de 
la vía como por tratarse de un tramo recto, sin cruces 
incorporaciones, ni desvíos.

Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario de 
Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a 

1. Modificar en dicho tramo la velocidad máxima per-
mitida, de modo que la velocidad máxima permitida 
sea la genérica de la vía de 70Km/h.

2. Instalar dos señales, una de fin de prohibición de 
límite de velocidad de 50 Km/h, y otra de límite de 
velocidad de 70Km/h, una vez superado el acceso al 
polígono Camí Ral, ubicado en el municipio de Cas-
telldefels.

3. Modificar la velocidad de disparo del radar de acu-
erdo a la nueva señalización de 70 Km/h.

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Laboratori de Sanitat Ramadera a la Seu 
d’Urgell
Tram. 250-00816/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 44127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Àngel Ros i Do-
mingo, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural.

Exposició de motius

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalu-
nya ha anunciat la seva intenció de traslladar el labo-
ratori de sanitat ramadera ubicat a la Seu d’Urgell a la 
ciutat de Lleida.

Aquest laboratori és l’únic que queda en tot l’Alt Piri-
neu i Aran i dóna cobertura a tota la zona de munta-
nya, evitant desplaçaments, oferint un molt bon servei 
als ramaders i veterinaris del Pirineu, i facilitant pro-
ves analítiques o certificats que asseguren la salut i se-
guretat animal.

Exemples com aquest, de re-centralització i allunya-
ment dels serveis públics cap a les capitals, perjudi-
quen especialment les zones de muntanya i agreugen 
els dèficits territorials; el context de crisi no pot servir 
d’excusa per eliminar la totalitat d’un servei com aquest 
sense donar una alternativa similar al mateix territori.

El sector agroalimentari és estratègic per a l’economia 
de muntanya i cal preservar-lo i potenciar-lo per sor-
tir de la crisi i ajudar a crear ocupació. Cal mantenir i 
ampliar els pocs serveis administratius públics de que 
disposa el Pirineu per tal de reconèixer la personalitat 
pròpia de la zona de muntanya i facilitar un millor ser-
vei als seus ciutadans.

No és la primera vegada que el Govern de la Generali-
tat vol traslladar aquest servei, aturant-se sempre grà-
cies a les pressions del territori.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Mantenir la ubicació actual del laboratori de salut 
animal a La Seu d’Urgell, no traslladant-lo a Lleida.

2. Convocar una reunió urgent entre el Conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Me-
di Natural i tots els portaveus municipals de l’Ajunta-
ment de La Seu d’Urgell, per tal d’explicar-los el posi-
cionament del Departament.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Àngel Ros i Domingo
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el millorament 
del pont sobre l’Ebre de la carretera N-340
Tram. 250-00817/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 44128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El pont de la N-340 sobre l’Ebre al seu pas per Am-
posta, al Montsià, suporta un trànsit diari mitjà d’entre 
15.000 i 20.000 vehicles, una tercera part dels quals 
són camions que cobreixen la ruta entre el sud d’Espa-
nya i Barcelona i/o França. Periòdicament, el Ministe-
ri de Foment realitza tasques de millora del ferm i de 
les juntes de l’estructura del pont.

Tot i això, d’ençà l’entrada en funcionament de la va-
riant de l’Aldea, que ha suposat un cost de 40 mili-
ons d’euros, s’ha posat més en evidència les mancan-
ces d’aquesta important infraestructura pel que fa a les 
condicions d’accés, il·luminació i seguretat per simple 
comparació amb l’obra executada al municipi veí.

El mal estat d’aquest tram de la N-340 quedarà més 
remarcat encara quan s’executi per part de la Generali-
tat la rotonda d’entrada a Amposta des de Sant Jaume 
d’Enveja i que connectarà amb els accessos del pont.

Entre altres problemes, a banda de l’estat del ferm, els 
carrils d’acceleració i desacceleració que connecten el 
pont amb Amposta i a l’inrevés no compleixen les mí-
nimes garanties d’amplada i recorregut suficient com 
per fer una incorporació o sortida de la via de forma 
segura. Les dimensions i acabats de les baranes del 
pont són del tot insuficients en cas de sortida d’un ve-
hicle de la via a velocitat normal.
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Considerem que en ser un pont «semi urbà» hauria 
de gaudir d’una il·luminació nocturna corresponent a 
aquest fet i també que les zones verdes arbrades que 
queden entre el pont i els seus accessos estan comple-
tament descuidades.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a recla-
mar al Ministeri de Foment que contempli el més aviat 
possible en el seu pla d’acció de millores de la N-340, 
les següents accions: 

1. Millorar els carrils d’acceleració i desacceleració 
que connecten el pont amb Amposta pel que fa a la 
seva amplada i longitud, de manera que permetin fer 
una incorporació o sortida de la via de forma segura.

2. Millorar les dimensions i acabats de les baranes la-
terals de protecció del pont, del tot insuficients en cas 
de sortida d’un vehicle de la via a velocitat normal.

3. Implantar un sistema d’il·luminació nocturna, atès 
que es tracta d’un pont semi urbà molt proper a la po-
blació.

4. Millorar i arranjar, les zones verdes arbrades que 
queden entre el pont i els seus accessos fent-la una ve-
ritable zona recreativa oberta als ciutadans i usuaris 
de la N-340.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Jordi 
Terrades i Santacreu, Núria Ventura Brusca, diputats 
del GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament 
del cànon de control d’abocaments exigit 
per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
als municipis de la conca
Tram. 250-00818/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 44129 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre està comu-
nicant als ajuntaments ebrencs l’obligació de liquidar 
l’anomenat «Canon de control de Vertidos», d’acord 
amb el que estableix el RD legislatiu 1/2011, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües, i que grava 
l’estudi, control i protecció i millora del medi receptor 
de cada conca hidrogàfica.

Aquest cànon el venia pagant fins l’any 2011 l’Agència 
Catalana de l’Aigua, que depèn de la Generalitat, ja 
que afecta a tots els municipis catalans de la conca de 
l’Ebre; però un cop l’ACA l’ha de deixat de liquidar, 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre està passant el 
cobrament de l’esmentada taxa a tots els ajuntaments.

Tots els municipis catalans ja liquiden en el rebut de 
l’aigua l’anomenat «Cànon de l’Aigua» a l’Agència Ca-
talana d’Aigua, que d’acord amb l’article 63 del Decret 
Legislatiu 3/2003 de 4 de novembre té, entre d’altres 
afectacions, la prevenció i origen de la contaminació i 
recuperació i manteniment dels cabdals ecològics.

Els objectius pels que es grava el «Cànon de control 
de vertidos» (l’estudi, control, protecció i millora del 
medi receptor de cada conca hidrogràfica, d’acord 
amb l’article 113 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, 
de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Aigües) coincideixen amb els fixats pel «Cànon de 
l’Aigua», i per això considerem que pot existir una du-
plicitat d’imposició, i per tant els ajuntaments de les 
comarques ebrenques estan doblement gravats.

A més, l’article 113.8 del RDL 1/2001, de 20 de juliol, 
estableix: «Cuando un sujeto pasivo del canon de con-
trol de vertidos esté obligado a satisfacer algún otro 
tributo vinculado a la protección, mejora y control 
del medio receptor establecido por las Comunidades 
Autónomas en ejercicio de sus competencias, el im-
porte correspondiente a este tributo se podrá deducir o 
reducir del importe a satisfacer en concepto de canon 
de control de vertidos. Con el objeto de arbitrar los 
mecanismos necesarios para conseguir la efectiva cor-
respondencia entre los servicios recibidos y los impor-
tes a abonar por el sujeto pasivo de los citados tributos, 
el ministerio de Medio Ambiente y las Administraci-
ones Autonómicas implicadas suscribirán los oportu-
nos convenios de colaboración».

Per tant, d’això es dedueix que s’està produint una do-
ble imposició als municipis catalans de la conca de 
l’Ebre, pel mateix concepte, per la qual cosa l’import 
corresponent al «cànon de control de vertidos» s’hau-
ria de deduir del Cànon de l’Aigua.

Totes les taxes i cànons han de tenir retorn al territori, 
en forma d’inversions i millores reals al medi receptor, 
en tant que el concepte de cànon és clarament fina-
lista, tal i com estableix la llei. La suma de la liqui-
dació del «Canon de control de vertidos» però, no es 
tradueix en actuacions de protecció i millora del medi 



18 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 190

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 35

receptor de la conca ni en actuacions de sanejament 
de les aigües residuals. Inclús molts ajuntaments pa-
teixen el bloqueig per part de l’ACA en la posada en 
funcionament de les EDAR’S ja construïdes o han vist 
com s’ajorna sense data la construcció de noves infra-
estructures fet pel qual han de continuar abocant al 
riu directament i són, en conseqüència sancionats per 
aquest fet.

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. Resoldre amb el Govern de l’Estat la duplicitat im-
positiva i/o conflicte de competències que pateixen 
els municipis i els ciutadans ebrencs pel pagament del 
«Canon de control de vertidos» al Govern de l’Estat i 
del «Cànon de l’Aigua» al Govern de la Generalitat, a 
través de la subvenció directa per part de l’ACA com 
ha fet fins el 2011 o bé deduint del «Canon de con-
trol de vertidos» l’import del «Cànon de l’Aigua» que 
paguen els municipis ebrencs, establint els convenis 
necessaris entre les dues administracions com es con-
templa al Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de ju-
liol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües.

2. Mantenir els coeficients reductors que venia apli-
cant històricament en el «Cànon de l’Aigua» als muni-
cipis catalans de la conca de l’Ebre, ja que la seva eli-
minació incrementa la situació de greuge comparatiu 
entre els consumidors ebrencs, que han de fer front a 
una major pressió fiscal sobre un bé bàsic com és l’ai-
gua, i la resta de consumidors de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Jordi 
Terrades i Santacreu, Núria Ventura Brusca, diputats 
del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un procediment de queixa per als infants 
dins el sistema de protecció a la infància
Tram. 250-00819/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44972 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 

amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El Síndic de Greuges de Catalunya acaba de presentar 
una Resolució de l’Actuació d’Ofici relativa als proce-
diments de queixa a l’abast dels infants i adolescents 
en el sistema de protecció a la infància derivada de 
queixes i visites efectuades a centres en el que es cons-
tata que no sempre tenen a l’abast un procediment que 
els garanteixi l’accés afectiu i en condicions adequa-
des a la DGAIA o a d’altres organismes de supervisió 
(Síndic, Fiscalia...)

Tal i com posa de manifest la resolució esmentada 
l’existència i bon funcionament d’aquests tipus de me-
canisme constitueix un element clau per fer efectiu el 
dret a ser escoltat així com el dret a manifestar les se-
ves opinions que reconeix Convenció de Nacions Uni-
des sobre els drets de l’infant en l’article 12.

L’Observació General nº 12 del Comitès dels drets de 
l’infant fa especial rellevància en aquells que estan en 
situació de desemparament i es troben dins el sistema 
de protecció i disposa de la necessitat que els infants i 
adolescents tinguin sempre a l’abast persones a qui po-
der informar, de manera confidencial i segura, sobre 
qualsevol situació que se’ls presenti, per exemple mit-
jançant línies d’atenció telefònica (especialment en cas 
de mals tractes, càstigs o altres episodis de violència), 
el que requereix que estiguin degudament informats 
del seu dret a ser escoltats, com a única forma que pu-
guin créixer lliures de tota forma de violència física i 
psicològica.

Les Regles de les Nacions Unides per a la protecció 
dels menors privats de la seva llibertat, adoptades per 
l’Assemblea General (Resolució 45/113, de 14 de de-
sembre de 1990), estableixen unes garanties mínimes 
per a tots els infants que es troben ingressats en insti-
tucions i recursos dels quals no poden sortir per vo-
luntat pròpia.

La Resolució del Síndic destaca que a Catalunya, la 
Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportuni-
tats en la infància i l’adolescència, reconeix en general 
als infants i adolescents el dret a ser escoltats. En l’àm-
bit del sistema de protecció reconeix als infants el dret 
a ser escoltats pels equips tècnics en el procés d’estudi 
i avaluació, i també reconeix el dret a ser escoltats als 
infants acollits en centres. No existeix però un reco-
neixement específic del dret a ser escoltats dels infants 
en situació d’acolliment com es fa en el cas dels in-
fants en centres.

D’altra banda, i amb caràcter general, la Llei 14/2010 
no prescriu l’existència d’un mecanisme o procedi-
ment a través del qual els infants i adolescents puguin 
presentar queixes o fer suggeriments.
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Existeixen 2 instruccions que venen a cobrir aquest 
buit legal, la Instrucció 3/2010, de 27 de maig, va apro-
var el contingut de la denominada «Carta dels drets i 
els deures dels nens, nenes i adolescents que viuen en 
centres», que recull el dret dels infants i adolescents 
a queixar-se, presentar reclamacions i també suggeri-
ments i peticions, i els mecanismes per fer-ho.

La Instrucció 11/2010, de 20 de desembre, per la qual 
s’aprova el protocol sobre l’acolliment en centre per ra-
ons terapèutiques i educatives d’infants i adolescents 
en situació de guarda o tutela per la DGAIA, reconeix 
el dret dels infants i adolescents ingressats en aquesta 
tipologia de centre a formular queixes i suggeriments i 
estableix els canals per fer-ho.

Però de l’anàlisi d’ambdues es desprenen mancances 
en els procediments que estableix en relació a l’ac-
cessibilitat als nois i noies com pel que respecta a les 
garanties de confidencialitat, a més de no incloure els 
infants en situació d’acolliment familiar, que són ma-
joria dins el sistema protector.

Els resultats de l’actuació d’ofici indiquen que un 41% 
dels centres (33 d’un total de 80) no disposen d’un 
canal formalitzat per presentar queixes al Síndic; un 
27% (22 centres) manquen de procediments de queixa 
davant de la Fiscalia; un 13% (10 centres) no dispo-
sen d’un canal establert per les queixes dirigides a la 
DGAIA, i un 8% (6 centres) no tenen cap procediment 
establert per plantejar queixes o suggeriments dins del 
mateix centre. La majoria dels centres, un 57% (46), 
indica, a més, que els procediments de queixa no cons-
ten per escrit.

De tot l’exposat es desprèn la urgència en establir un 
sistema efectiu a l’abast de tots els infants i adolescents 
perquè puguin adreçar-se confidencialment a organis-
mes externs de supervisió. Per tot plegat es presenta, 
en consonància amb les recomanacions efectuades per 
Síndic, aquesta

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) Establir, en el marc del desplegament de la Llei so-
bre els drets i les oportunitat en la infància i l’adoles-
cència, un procediment de queixa a l’abast de tots els 
infants dins del sistema de protecció, que garantei-
xi que tenen accés efectiu a la Fiscalia de Menors i 
al Síndic en condicions de seguretat i confortabilitat 
per als infants, sense la intervenció dels centres o dels 
acollidors.

2) Vetllar des de la DGAIA perquè l’existència d’aquest 
procediment sigui coneguda per tots els professionals 
que mantenen contacte amb els infants en el sistema de 
protecció i, molt especialment, pels mateixos infants.

3) Supervisar, mentre no es faci efectiu el desplega-
ment reglamentari esmentat, l’aplicació de la carta de 
drets i deures dels infants en centres per tal que els 
garanteixi el dret de queixa, i que es doni instruccions 
per assegurar que els infants en situació d’acolliment 
tenen accés a aquest dret.

4) Més enllà del procediment de queixa, considerar 
l’assignació d’un professional de referència de la Direc-
ció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència al 
qual es puguin adreçar els infants tutelats per presentar 
queixes o demanar informació sobre la seva situació.

5) Lliurar als infants tutelats un document en què cons-
tin les dades de la persona que tinguin de referència i els 
mitjans per accedir-hi amb garantia de confidencialitat.

6) Adoptar les mesures necessàries per assegurar el 
dret de queixa també en el cas d’infants i adolescents 
ingressats en centres d’educació intensiva i terapèutics.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’atenció als 
alumnes amb altes capacitats intel·lectuals
Tram. 250-00820/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 45033 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 145 i 146 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la siguiente propuesta de resolución 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposición de motivos

La opinión unánime de pedagogos y psicólogos es que 
nuestro sistema de enseñanza no ofrece las respuestas 
adecuadas a los alumnos con altas capacidades.

La falta de detección y atención específica a estos 
alumnos puede abocarlos al fracaso escolar, por una 
falta de adaptación al entorno educativo, al no reci-
bir los estímulos adecuados. Estos alumnos precisan 
de una escolarización especializada que solo docentes 
convenientemente preparados les pueden ofrecer.

El fracaso en los estudios de los alumnos con altas ca-
pacidades puede verse acompañado de episodios de 
ansiedad y depresión, incertidumbre en sus familias y, 
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adicionalmente, una pérdida para nuestra sociedad de 
un talento y un potencial intelectual valiosísimos, que 
enriquecerían su entorno escolar, convenientemente 
conducidos.

En Cataluña solo se detecta el 0,06% de los niños con 
altas capacidades, lo que representa uno de los porcen-
tajes más bajos de España, y evidencia que es preciso 
trabajar por conformar el marco eficaz, adecuado y su-
ficientemente dotado, para su detección, evaluación y 
atención, que ya existe en otras comunidades españo-
las, como País Vasco, Canarias, Madrid o Andalucía.

No se trata solo de desarrollar el marco regulatorio, si-
no de garantizar su aplicación y desarrollo, sin olvidar 
la preparación de los docentes, tanto en su fase univer-
sitaria como en la etapa docente.

La atención a la diversidad en las aulas no puede ol-
vidarse de los alumnos con altas capacidades, que 
precisan, como cualquier alumno con dificultades pa-
ra afrontar con éxito su etapa educativa, una atención 
adecuada y ajustada a sus capacidades.

Propuesta de resolución

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

1. Consensuar con los expertos en pedagogía y psico-
logía el protocolo y el marco de actuación, necesari-
os para incrementar la detección de alumnos con al-
tas capacidades, así como las estrategias de estímulo 
e integración a desarrollar en los centros educativos, 
poniendo este proyecto en marcha en todo el territorio 
catalán antes de finalizar el curso 2013-14.

2. Incorporar, para el curso 2014-15, en la formación 
universitaria de docentes, pedagogos y psicólogos la 
referencia y conocimiento de la especificidad de los 
alumnos con altas capacidades.

3. Realizar la formación necesaria y continuada a los 
docentes, tanto de la enseñanza pública como privada, 
que garantice el éxito de implantación y resultados del 
proyecto en todo el sistema educativo.

4. Realizar acciones de concienciación de la sociedad, 
que favorezcan el que los alumnos con altas capacida-
des puedan integrarse con naturalidad en su entorno 
académico y social.

5. Favorecer un programa específico de becas adapta-
do a las necesidades y características propias del co-
lectivo de estudiantes con altas capacidades.

6. Incluir en el presupuesto 2014 de la Generalitat la 
dotación necesaria y suficiente para llevar a cabo las 
acciones contenidas en los tres puntos anteriores.

Palacio del Parlamento, 6 de noviembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Aula de Formació d’Adults Lloreda - La 
Pau, de Badalona
Tram. 250-00821/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 45182 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

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 la ciutat i a una de les zones amb 
més densitat de població de Badalona. Juntament amb 
dos Centres 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 desen-
volupen capacitats, enriqueixen i milloren les compe-
tències tècniques i professionals. És, per tant, un centre 
amb una llarga experiència en la formació permanent 
d’adults, amb un professorat qualificat, altament espe-
cialitzat, que imparteix les matèries específiques prò-
pies de cadascun dels nivells d’estudis que ofereixen.

Una de les limitacions amb la que es troba l’AFA Llo-
reda - La Pau és la falta de professorat qualificat pel 
nivell que demana el barri. Hi ha constatada la neces-
sitat de més professorat especialitzat. Com a mínim 
dos professors més de secundaria. Donat que el De-
partament d’Ensenyament ha aprovat una oferta for-
mativa, aquesta hauria d’anar acompanyada dels re-
cursos humans per tal de impartir-la amb garanties; 
més tenint en compte que fa dos cursos es va repartir 
una plaça assignada a l’AFA Lloreda - La Pau en d’al-
tres centres de la zona.

Aquest centre de Lloreda - La Pau ofereix estudis de 
Informàtica inicial i nivells 1 i 2; llengua castellana, 
catalana i anglès; Cicles Formatius de Graus Mitjà i 
Superior; i suport GES 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 
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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: 

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

2. Dotar l’escola del personal educatiu necessari en 
funció del projecte educatiu, l’oferta formativa i les ne-
cessitats de la zona.

3. Estudiar la possibilitat de reconvertir l’AFA Llore-
da - 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, 8 de novembre de 2013

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu Portaveu adjunt 

Proposta de resolució sobre les obres de re-
posició del Parc de Can Zam, de Santa Co-
loma de Gramenet
Tram. 250-00822/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 45246 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades 
i Santacreu, diputat, Núria Parlon Gil, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

A l’octubre de l’any 1992, els terrenys de Can Zam van 
passar a ser de titularitat pública, mitjançant la signa-
tura d’un conveni entre la Mancomunitat de Munici-
pis (MMAMB), l’Ajuntament i CISA (Centro Inmo-
biliario Sociedad Anónima); aquesta darrera era fins 
aleshores la propietària de gran part dels terrenys de 
Can Zam, i va fer possible que la MMAMB pogués 
adquirir aquests terrenys. Per altra banda, durant l’any 
1993 s’acordarien les expropiacions amb els afectats 
dei Barri del Pilar.

Al desembre de 1997 es va produir l’aprovació del pro-
jecte de la primera fase del Parc de Can Zam, redac-
tat pels arquitectes de la MMAMB Josep Lafont i Fi-
del Vázquez, amb un àmbit d’intervenció d’unes 10ha i 
un cost d’uns 3.000.000 euros. El 16 de maig de 1999 
es va inaugurar aquesta primera fase del parc, con-
juntament amb el Parc Fluvial del Besos. L’any 2001 
es comencen a redactar els primers avantprojectes de 
l’anomenat «Tram 4rt línia 9 de metro de Barcelona 
(Sagrera Meridiana – Gorg/Can Zam)».

Amb data 11 de febrer de 2002, la Generalitat publi-
ca l’anunci (DOGC núm. 3572) d’informació pública 
del «extracte per a informació pública del projecte de 
la línia 9 de metro de Barcelona. Tram 4; Bon Pas-
tor - Can Zam. Infraestructura i estacions, clau TA-
TM-00509.2MO». Després d’un procés previ d’im-
plantació, al juny de 2003 es van iniciar els treballs de 
perforació de la tuneladora, obres que van concloure 
amb la inauguració de la línia 9 al novembre del 2009.

Una vegada acabada l’estructura de les cotxeres de la 
línia 9, es varen iniciar les obres del projecte executiu 
de l’espai poliesportiu de Can Zam, que va consistir en 
la de dos camps de futbol reglamentaris amb el corres-
ponent edifici de vestidors. El projecte va ser redactat 
el 2006 i les obres es van executar entre el 2007 i el 
2008, inaugurant-se primer un dels camps i posterior-
ment la totalitat de la instal·lació. Aquestes obres, exe-
cutades per la Generalitat, eren la compensació que re-
bia l’Ajuntament per tal d’acollir en el municipi una 
instal·lació, com són les cotxeres, que dóna servei a to-
ta la línia 9 i per tant a tot el conjunt de municipis des 
de Santa Coloma fins al Prat de Llobregat.

Una vegada acabades les obres de la L9 a Santa Colo-
ma, resten per finalitzar les darreres urbanitzacions de 
reposició dels àmbits afectats (Can Zam).

L’any 2010 s’havia de procedir per part de la Genera-
litat a la licitació del projecte «Reposició Parc de Can 
Zam i Urbanització c. Anselm de Riu tm-00509.2-c1 
1». Aquesta obra que la Direcció General d’Infraes-
tructures de la Generalitat havia assumit el compro-
mís de licitar el més ràpidament possible (al llarg de 
l’any 2011) contemplava dos àmbits, la reposició del 
parc de Can Zam de 15.195 m2 delimitat per l’avin-
guda Francesc Macià, la tanca de l’antic col·legi Lon-
garon, la prolongació del carrer Victor Hugo i l’actual 
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parc, i l’altre àmbit que correspon a la urbanització de 
l’avinguda Anselm de Riu, entre el carrer Edison i la 
rotonda del passeig de Ribera. Aquest últim té una su-
perfície de 5.750 m2 i és imprescindible la seva execu-
ció per donar un correcte accés a les instal·lacions de 
les cotxeres gestionades per Transports Metropolitans 
de Barcelona. El pressupost conjunt d’ambdós projec-
tes és de 2.500.000 euros.

S’ha produït un incompliment dels terminis previs-
tos i que el Parc Metropolità de Can Zam està ple de 
tanques des de fa molt de temps sense que els veïns 
puguin gaudir plenament d’aquest espais, quan es po-
sen en marxa nous projectes estratègics a la zona que 
consoliden la finalització del Parc de Can Zam (Pista 
d’Atletisme de 400m de corda) que esdevindrà un re-
ferent metropolità i que no pot estar l’espai inacabat i 
perimetrat en part per tanques provisionals.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a licitar i executar el 2014, el projecte «Reposi-
ció Parc de Can Zam i urbanització c. Anselm de Riu 
tm-00509.2-c1 1» per tal que les zones urbanes afecta-
des per les obres de la L9 es recuperin per a un ús ade-
quat dels ciutadans i ciutadanes.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Jordi 
Terrades i Santacreu, Núria Parlon Gil, diputats del 
GP SOC

Proposta de resolució sobre el programa 
Erasmus
Tram. 250-00823/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 45258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Tor-
res, 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 tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

El BOE del 29 d’octubre publicava l’ordre ECD/1997/ 
2013 de 24 d’octubre amb les noves bases regulado-

res de l’aportació complementària de l’estat al progra-
ma Erasmus, que deixava sense aquesta ajuda a tots 
els estudiants que no havien rebut la beca general del 
ministeri durant el curs 2012-2013. Els canvis en els 
criteris i requisits arribaven un cop iniciat el curs, i 
amb aquesta mesura, el Govern de l’Estat deixava sen-
se ajut a la majoria dels estudiants Erasmus quan ja es-
taven cursant els estudis a l’estranger i quan ja compta-
ven amb aquests diners.

Els canvis de criteris van acompanyats amb la dismi-
nució d’un 50% de la dotació de l’Estat destinada als 
estudiants que marxen d’Erasmus, que denoten la pèr-
dua de suport del govern de l’estat al projecte de mo-
bilitat europea.

La notícia de l’enduriment dels requisits d’accés va ar-
ribar, a més, per la porta del darrere, gràcies als mit-
jans de comunicació, i va provocar una gran contesta-
ció de la comunitat estudiantil, tant catalana com de 
l’estat.

Fins i tot la Comissió Europea va advertir al govern 
espanyol que hauria d’haver informat als estudiants 
beneficiaris d’una beca Erasmus, que tenia intenció de 
reduir la subvenció anual abans de l’inici del curs aca-
dèmic i que amb la mesura els estudiants ja desplaçats 
a universitats estrangeres es veurien «penalitzats». La 
Comissió a través del seu portaveu Olivier Bailly va 
demanar que «les expectatives legítimes dels estudi-
ants que estan actualment al programa Erasmus pu-
guin ser ateses per les autoritats espanyoles».

Aquestes declaracions, juntament a l’oposició a l’endu-
riment dels criteris, van propiciar que el ministre Wert 
fes marxa enrere i anunciés que tots els alumnes que 
aquest curs tenen una beca Erasmus rebin les ajudes 
previstes inicialment per part del govern espanyol.

En el curs 2011-2012 –les últimes dades fetes públi-
ques– 39.545 estudiants de l’estat espanyol van partici-
par al programa Erasmus. Els estudiants catalans que 
reben les ajudes per les beques Erasmus perceben una 
ajuda des d’Europa per valor d’uns 115 euros al mes, 
una ajuda per part de la Generalitat per valor de 200 
euros al mes i l’ajuda de l’estat espanyol que ara s’ha 
vist amenaçada.

La Generalitat de Catalunya, en el pressupost de l’any 
2011, va destinar 1.530.000 euros al programa Eras-
mus i a d’altres programes de mobilitat internacional, 
que van beneficiar a 1.400 estudiants. Per a l’any 2012, 
el Govern va incrementar el pressupost per a aquests 
ajuts, amb una dotació de 1.960.000 euros i que van 
beneficiar 1.866 estudiants. Aquest any el Govern ha 
mantingut el pressupost destinat a aquests programes 
de mobilitat internacional.

Davant d’aquests fets, de la poca transparència i de la 
incertesa creada per les accions i declaracions del mi-
nistre Wert, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya presenta la següent: 
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Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el compromís 
amb el projecte Erasmus i amb la plena necessitat de 
l’existència d’aquest programa, un projecte de mobi-
litat europea que contribueix a l’apropament d’altres 
cultures, l’aprenentatge d’idiomes i l’intercanvi de co-
neixement i experiències amb la resta de països euro-
peus.

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

a. Exigir al Govern de l’estat a fer efectiva la retira-
da dels nous criteris reguladors de l’aportació com-
plementària de l’estat als participants al programa 
Erasmus per al curs acadèmic 2013/2014, que vincula 
l’ajuda a la necessitat d’haver estat beneficiari de la be-
ca de caràcter general del Ministeri, tal i com ha esta-
blert l’ordre ECD 1997/2013 de 24 d’octubre publicada 
al BOE, i a no endurir els requisits d’accés en les futu-
res convocatòries de les ajudes al programa Erasmus.

b. Exigir al Govern de l’estat a garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a les Beques Erasmus, i a ga-
rantir que cap alumne que participa al programa Eras-
mus per al curs acadèmic 2013/2014 hagi de renunci-
ar-hi per necessitats econòmiques.

c. Exigir al Govern de l’estat a prioritzar i incrementar 
en els futurs pressupostos de l’estat la dotació destina-
da a aquest programa europeu de mobilitat, i a blindar 
les beques Erasmus perquè el màxim d’alumnes que 
ho desitgin puguin participar-hi.

d. Mantenir, com a mínim, les dotacions de la Genera-
litat als ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiant 
amb el reconeixement acadèmic de les universitats ca-
talanes per als propers cursos.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

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

Procediments relatius als informes de fis-
calització 5/2013, sobre el Teatre Nacional 
de Catalunya, SA, corresponent al 2010 i al 
2011; 6/2013, sobre Infraestructures Ferrovi-
àries de Catalunya, corresponent al 2009 i al 
2010; 8/2013, sobre ICF Equipaments, SAU, 
corresponent al 2010
Tram. 256-00011/10, 256-00013/10 i 256-00014/10

Propostes de resolució presentades  
pels grups parlamentaris
Reg. 38981, 38993, 38994, 38995, 38996, 

38997, 38998, 38999, 39002, 39003, 

39004, 39010, 39011 i 39012 / Admissió 

a tràmit: Mesa de la CSC, 10.10.2013

Propostes de resolució presentades pel GP Socialis-
ta (reg. 38981), pel GP de Convergència i Unió (reg. 
38993), pel GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 38994, 38995 i 38996); pel GP d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 38997, 
38998 i 38999), pel GP de Ciutadans (reg. 39002, 
39003 i 39004) i pel GP del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 39010, 39011 i 39012)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatius 
als informes de fiscalització presentat per la Sindica-
tura de Comptes: 18/2010, sobre el Teatre Nacional de 
Catalunya, SA, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 
256-00011/10); 6/2013, sobre Infraestructures Ferro-
viàries de Catalunya, corresponent al 2009 i al 2012 
(tram. 256-00013/10); 8/2013, sobre ICF Equipaments, 
SAU, corresponent al 2010 (tram. 256-00014/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

Aprova els informes de fiscalització presentats per 
la Sindicatura de Comptes, 18/2010, sobre el Teatre 
Nacional de Catalunya, SA, corresponent al 2010 i al 
2011 (tram. 256-00011/10), 6/2013, sobre Infraestruc-
tures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2009 
i al 2012 (tram. 256-00013/10), i 8/2013, sobre ICF 
Equipaments, SAU, corresponent al 2010 (tram. 256-
00014/10.
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Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recoma-
nacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i re-
collides en els informes esmenats.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 18/2010, sobre el Teatre 
Nacional de Catalunya, SA, corresponent al 2010 i al 
2011 (tram. 256-00011/10)

– Informe de fiscalització 6/2013, sobre Infraestructu-
res Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2009 i 
al 2012 (tram. 256-00013/10)

– Informe de fiscalització 8/2013, sobre ICF Equi-
paments, SAU, corresponent al 2010 (tram. 256-
00014/10)

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 18/2010, sobre el Teatre Nacional de Cata-
lunya, SA, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00011/10) i insta al Govern a seguir les recomanacions 
de la Sindicatura i a promoure la modificació del con-
tracte programa per adaptar-lo a les circumstàncies 
actuals abans que finalitzi l’any 2013.

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 6/2013, sobre Infraestructures Ferroviàries 
de Catalunya, corresponent al 2009 i al 2012 (tram. 
256-00013/10) i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 8/2013, sobre ICF Equipaments, SAU, cor-
responent al 2010 (tram. 256-00014/10) i insta a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura, així com a que es 
faciliti tota la documentació a la Sindicatura de Comp-
tes de la operació de cobertura de permuta de tipus 
d’interès fix a variable.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
8/2013, sobre ICF Equipaments, SAU, corresponent al 
2010 (tram. 256-00014/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 8/2013, sobre ICF Equipaments, SAU, corres-
ponent al 2010 (tram. 256-00014/10) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució, subsegüent al debat del 
procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2013, 
sobre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, cor-
responent al 2009 i al 2012 (tram. 256-00013/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 6/2013, sobre Infraestructures Ferroviàries de 
Catalunya, corresponent al 2009 i al 2012 (tram. 256-
00013/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
18/2010, sobre el Teatre Nacional de Catalunya, SA, 
corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-00011/10).
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 18/2010, sobre el Teatre Nacional de Catalu-
nya, SA, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00011/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 6/2013, sobre Infraestruc-
tures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2009 
i al 2012 (tram. 256-00013/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 6/2013, sobre Infraestructures Ferroviàries de 
Catalunya, corresponent al 2009 i al 2012 (tram. 256-
00013/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon i 
Costa, diputat, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 8/2013, sobre ICF Equipaments, SAU, correspo-
nent al 2010 (tram. 256-00014/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 8/2013, sobre ICF Equipaments, SAU, corres-
ponent al 2010 (tram. 256-00014/10) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; David 
Companyon i Costa, Marta Ribas Frías, diputats del 
GP d’ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, di-
putada, David Companyon i Costa, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 18/2010, sobre el Teatre Nacional de Catalu-
nya, SA, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00011/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 18/2010, sobre el Teatre Nacional de Catalu-
nya, SA, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00011/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, 
abans de finalitzar l’any 2013, el nou contracte progra-
ma amb el Teatre Nacional de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Marta 
Ribas Frías, David Companyon i Costa, diputats del 
GP d’ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 18/2010, sobre el Teatre 
Nacional de Catalunya, SA, corresponent al 2010 i al 
2011 (tram. 256-00011/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 18/2010, sobre el Teatre Nacional de Catalu-
nya, SA, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00011/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 6/2013, sobre Infraestruc-
tures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2009 
i al 2012 (tram. 256-00013/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 6/2013, sobre Infraestructures Ferroviàries de 
Catalunya, corresponent al 2009 i al 2012 (tram. 256-
00013/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent propos-
ta de resolució, subsegüent al debat del procediment 
relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2013, sobre ICF 
Equipaments, SAU, corresponent al 2010 (tram. 256-
00014/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 8/2013, sobre ICF Equipaments, SAU, corres-
ponent al 2010 (tram. 256-00014/10) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López i 
Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
18/2010, sobre el Teatre Nacional de Catalunya, SA, 
corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-00011/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 18/2010, sobre el Teatre Nacional de Catalu-
nya, SA, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00011/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir els mecanismes de control adients per 
assegurar que totes les operacions que realitzi el Tea-
tre Nacional de Catalunya, SA compleixin amb tots els 
principis en quant a la contractació pública i norma-
tiva comptable, a més de buscar el mínim número de 
tràmits a realitzar per cadascuna de les decisions ad-
ministratives que es prenguin, tot assegurant l’absolut 
compliment de les normes existents.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a promoure la modificació del contracte progra-
ma del Teatre Nacional de Catalunya per adaptar-lo a 
les circumstàncies actuals.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a plantejar al Teatre Nacional de Catalunya fi-
xar les quanties de totes les tarifes aplicables, així com 
els descomptes, bonificacions i exempcions.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat perquè el Teatre Nacional de Catalunya rea-
litzi una gestió que combini el principi de servei públic 
d’interès general amb el de eficàcia i eficiència en la 
gestió que eviti a aquest teatre públic ser deficitari pel 
que fa al seu balanç de pèrdues i guanys.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució, subsegüent al debat del 
procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2013, 
sobre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, cor-
responent al 2009 i al 2012 (tram. 256-00013/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 6/2013, sobre Infraestructures Ferroviàries de 
Catalunya, corresponent al 2009 i al 2012 (tram. 256-
00013/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a establir els mecanismes de control adients per 
assegurar que totes les operacions que realitzi Infraes-
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tructures Ferroviàries de Catalunya compleixin amb 
tots els principis en quant a la contractació pública i 
normativa comptable, a més de buscar el mínim nú-
mero de tràmits a realitzar per cadascuna de les deci-
sions administratives que es prenguin, tot assegurant 
l’absolut compliment de les normes existents.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
un informe sobre el seguiment de les recomanacions 
incloses en l’informe 39/2010, relatiu a l’exercici 2006 
i l’Informe de fiscalització 6/2013 relatius als exercicis 
de 2009 i 2012.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat, Rafael López i Rueda, diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2013, sobre 
ICF Equipaments, SAU, corresponent al 2010 (tram. 
256-00014/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 8/2013, sobre ICF Equipaments, SAU, corres-
ponent al 2010 (tram. 256-00014/10) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir els mecanismes de control adients per 
assegurar que totes les operacions que realitzi l’ICF 
compleixin amb tots els principis en quant a la contra-
ctació pública i normativa comptable, a més de buscar 
el mínim número de tràmits a realitzar per cadascuna 
de les decisions administratives que es prenguin, tot 
assegurant l’absolut compliment de les normes exis-
tents.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC 
José Antonio Coto Roquet, Rafael López i Rueda, di-
putat del GP del PPC

Procediments relatius als informes de fisca-
lització 13/2013, sobre els comptes anuals 
dels centres de recerca de Catalunya, cor-
responent a l’exercici 2011; 20/2013, sobre 
la Corporació Sanitària Parc Taulí de Saba-
dell, corresponent als exercicis 2008-2011; 
21/2013, sobre el Consell Català de l’Esport, 
corresponent al 2010
Tram. 256-00015/10, 256-00016/10 i 256-00017/10

 

Propostes de resolució presentades  
pels grups parlamentaris
Reg. 45016, 45022, 45023, 45024, 45029, 

45030, 45031, 45055, 45056, 45058, 45059, 

45060, 45061, 45062, 45063 i 45064 / Admissió 

a tràmit: Mesa de la CSC, 07.11.2013

Propostes de resolució presentades pel GP de Conver-
gència i Unió (reg. 45016), pel GP d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 45022, 45023, 45024 i 45025); 
pel GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 45027, 45058, 45059, i 45060), pel 
GP del Partit Popular de Catalunya (reg. 45029, 45030 
i 45031), pel GP Socialista (reg. 45042, 45055, 45056 
i 45064), i pel GP de Ciutadans (reg.  45061, 45062 i 
45063)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 13/2013, sobre els comptes 
anuals dels centres de recerca de Catalunya, correspo-
nent a l’exercici 2011 (tram. 256-00015/10)

– Informe de fiscalització 20/2013, sobre la Corpora-
ció Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent als 
exercicis 2008-2011 (tram. 256-00016/10)

– Informe de fiscalització 21/2013, sobre el Consell 
Català de l’Esport, corresponent al 2010 (tram. 256-
00017/10)

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 13/2013, sobre els comptes anuals dels cen-
tres de recerca de Catalunya, corresponent a l’exercici 
2011 (tram. 256-00015/10) i insta a seguir les recoma-
nacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 20/2013, sobre la Corporació Sanitària Parc 
Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 2008-
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2011 (tram. 256-00016/10) i insta a seguir les recoma-
nacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 21/2013, sobre el Consell Català de l’Esport, 
corresponent al 2010 (tram. 256-00017/10) i insta a se-
guir les recomanacions de la Sindicatura.

Parlament, 6 de novembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de GP de Convergència i Unió

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
21/2013, sobre el Consell Català de l’Esport, correspo-
nent al 2010 (tram. 256-00017/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 21/2013, sobre el Consell Català de l’Esport, 
corresponent al 2010 (tram. 256-00017/10) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 13/2013, sobre els comptes anuals dels centres de 
recerca de Catalunya, corresponent a l’exercici 2011 
(tram. 256-00015/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 13/2013, sobre els comptes anuals dels cen-
tres de recerca de Catalunya, corresponent a l’exercici 
2011 (tram. 256-00015/10) i insta el Govern a seguir 
les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
20/2013, sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí de 
Sabadell, corresponent als exercicis 2008-2011 (tram. 
256-00016/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 20/2013, sobre la Corporació Sanitària Parc 
Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 2008-
2011 (tram. 256-00016/10) i insta el Govern a seguir 
les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
21/2013, sobre el Consell Català de l’Esport, correspo-
nent al 2010 (tram. 256-00017/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 21/2013, sobre el Consell Català de l’Esport, 
corresponent al 2010 (tram. 256-00017/10) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

El Parlament de Catalunya insta la Generalitat de Ca-
talunya a: 

En l’àmbit del règim d’incompatibilitats: 

Establir excepcions al termini màxim de dos anys 
durant el qual es limita l’exercici d’activitats priva-
des als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya 
amb posterioritat al cessament per aquells assump-
tes en el quals hagin intervingut directament i que 
finalitzin o es donin a conèixer al públic més enllà 
d’aquest termini.

Establir expressament les limitacions post-càrrec en 
l’àmbit laboral sobre la prestació de serveis en empre-
ses (o grups d’empreses) privades relacionades direc-
tament amb les competències del càrrec exercit, defi-
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nint, en termes amplis, que s’ha d’entendre per relació 
directa.

Establir l’obligació expressa per als ex-alts càrrecs de 
realitzar declaració, davant l’òrgan competent en ma-
tèria d’incompatibilitats, sobre les activitats privades 
que vagin a realitzar, amb caràcter previ al seu inici, 
durant els dos anys posteriors al seu cessament. L’òr-
gan s’hauria de pronunciar en un termini no superior 
a un mes sobre la compatibilitat de l’activitat a realit-
zar, amb comunicació a l’interessat i a l’empresa en la 
que anés a prestar el seus serveis. Mitjançant aquesta 
declaració i posterior dictamen de l’òrgan competent 
s’evitaria, d’una banda, que el judici de valor sobre la 
compatibilitat de la nova activitat post-càrrec recaigu-
és en el mateix ex-alt càrrec, i, de l’altra, que l’esmen-
tat òrgan malbaratés recursos en la vigilància activa de 
possibles incompatibilitats post4càrrec.

Reforçar la independència de l’òrgan competent en el 
control del règim d’incompatibilitats per tal que pugui 
exercir amb la màxima objectivitat, imparcialitat i efi-
càcia les funcions assignades per la normativa.

Mentre no s’adoptin mesures similars a les recoma-
nades, l’òrgan competent en el control del règim d’in-
compatibilitats dels alts càrrecs de la Generalitat de 
Catalunya mantingui i reforci la vigilància d’aquelles 
activitats privades post-càrrec que puguin suposar un 
incompliment de les prohibicions establertes per la vi-
gent normativa.

En l’àmbit de la concessió de subvencions: 

Impulsar mecanismes perquè les subvencions siguin 
concedides preferentment mitjançant procediments 
que garanteixin la concurrència i la publicitat per tal 
d’evitar la discrecionalitat no motivada en l’àmbit sub-
vencional i per donar més transparències a les subven-
cions amb concessió directa sense publicitat ni con-
currència per motius d’interès públic mitjançant la 
obligatorietat de la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat d’aquest tipus de subvencions indepen-
dentment de la seva quantia juntament amb la seva 
justificació i un enfortiment legal dels mecanismes de 
gestió, justificació i control d’aquest tipus de subven-
cions.

Impulsar una reforma de l’article 2 del Decret 52/2005, 
de 5 d’abril, de creació i regulació del Registre de con-
venis de col•laboració i cooperació per tal d’incloure 
la inscripció i control dels convenis firmats amb enti-
tats privades.

El Parlament de Catalunya constata: 

Que la comptabilitat financera del Consell Català de 
l’Esport no expressa de forma raonable la imatge fidel 
a 31 de desembre del 2010 i no conté la informació ne-
cessària i suficient per a la seva adequada comprensió 
i interpretació, de conformitat amb els principis i nor-
mes d’auditoria pública generalment acceptats.

Que el Consell Català de l’Esport no ha complert ade-
quadament la legalitat en la concessió i en la gestió de 
les subvencions en l’exercici 2010.

Que la gestió del Consell Català de l’Esport durant 
l’any 2010 no només no es va adequar a la legalitat de 
manera conscient sinó que es va comportar amb ele-
ments d’amiguisme i clientelisme polític.

El Parlament de Catalunya reprova a l’equip dirigent 
del Consell Català de l’Esport que va gestionar l’orga-
nisme durant l’any 2010 per haver caracteritzat la se-
va activitat per la il•legalitat continuada, l’amiguisme 
i l’intent d’implantar una xarxa clientelar pel territori.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a promoure els procediments que condueixin a 
la depuració de les responsabilitats que es deriven de 
les conclusions de l’Informe de Fiscalització 21/2013, 
sobre el Consell Català de l’Esport, corresponent al 
2010.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a remetre l’Informe de Fiscalització 21/2013, 
sobre el Consell Català de l’Esport, corresponent al 
2010 elaborat per la Sindicatura, a la Fiscalia Antifrau, 
així com a la Oficina Antifrau de Catalunya, perquè 
dins de les seves respectives competències adoptin les 
mesures i actuacions que puguin derivar-se de les con-
clusions de l’Informe de Fiscalització.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat, Rafael López i Rueda, diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2013, sobre 
la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corres-
ponent als exercicis 2008-2011 (tram. 256-00016/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 20/2013, sobre la Corporació Sanitària Parc 
Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 2008-
2011 (tram. 256-00016/10) i insta el Govern a seguir 
les recomanacions del dit informe.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir els mecanismes de control adients per 
assegurar que totes les operacions que realitzi la Cor-
poració Sanitària Parc Taulí de Sabadell compleixin 
amb tots els principis en quant a la contractació pú-
blica i normativa comptable, assegurant especialment 
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l’existència d’un pressupost anual així com un pla per 
assegurar que no hi hagi dèficit en aquesta entitat jurí-
dica pública de base associativa, de la que participa la 
Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
José Antonio Coto Roquet, Rafael López i Rueda, 
diputat del GP del PPC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que estable-
ce el artículo 164.5 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la siguiente propuesta de resolución, subsi-
guiente al debate del procedimento relativo al Informe 
de fiscalització 13/2013, sobre els comptes anuals dels 
centres de recerca de Catalunya, corresponent a l’exer-
cici 2011 (tram. 256-00015/10).

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fis-
calització 13/2013, sobre els comptes anuals dels cen-
tres de recerca de Catalunya, corresponent a l’exercici 
2011 (tram. 256-00015/10) e insta al Gobierno a seguir 
les recomendaciones de dicho informe.

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a realizar las acciones necesarias y per-
tinentes para que a cualquier entidad incluida en los 
CERCA que, o bien forme parte del Presupuesto de la 
Generalitat, o bien más del 50% de sus ingresos pro-
vengan de fondos públicos, le sean aplicados la nor-
mativa y los controles, presupuestarios y de gestión, 
propios del sector público.

Palacio del Parlamento, 6 de noviembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 20/2013, sobre la Corpora-
ció Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent als 
exercicis 2008-2011 (tram. 256-00016/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

Aprova l’informe de fiscalització 20/2013, sobre la 
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corres-
ponent als exercicis 2008-2011 (tram. 256-00016/10)

Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recoma-
nacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i re-
collides a l’informe esmenat.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 21/2013, sobre el Consell 
Català de l’Esport, corresponent al 2010 (tram. 256-
00017/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

Aprova l’informe de fiscalització 21/2013, sobre el 
Consell Català de l’Esport, corresponent al 2010 
(tram. 256-00017/10)

Mostra la seva preocupació perquè a l’exercici 2010 to-
tes les subvencions que el Consell Català de l’Esport 
va concedir es va fer de manera directa, sense cap con-
vocatòria pública, i sense acreditar en l’expedient les 
raons d’interès públic, social, econòmic o humanita-
ri que dificultessin la realització de convocatòries pú-
bliques, contràriament als principis de concurrència, 
igualtat i objectivitat continguts en l’article 8.3 de la 
LGS, i insta el Govern ha d’adequar a la normativa els 
procediments de concessió i control de subvencions 
que atorga el CCE i utilitzar preferentment els proce-
diments que garanteixin la concurrència i l’objectivi-
tat, reservant les subvencions directes per a casos ex-
cepcionals i degudament suportats.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon i 
Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe 
de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 21/2013, sobre el Consell 
Català de l’Esport, corresponent al 2010 (tram. 256-
00017/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 21/2013, sobre el Consell Català de l’Esport, 
corresponent al 2010. (Tram. 256-00017/10) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

El Parlament de Catalunya reprova l’actuació del Con-
sell Català de l’Esport per no haver-se adequat a la le-
galitat en la concessió i en la gestió de les subvencions 
en l’exercici 2010.

El Parlament de Catalunya insta el Consell Català de 
l’Esport a: 

a. Presentar un informe, en el termini de dos mesos, 
sobre les subvencions corrents i de capital atorgades pel 
Consell Català de l’Esport l’any 2010 on hi consti: data 
de sol·licitud, sol·licitant, import de l’activitat a subven-
cionar, import de la subvenció, import justificat, data de 
la justificació, bestreta i garanties demanades.

b. Presentar un informe, en el termini de dos mesos, 
sobre les subvencions corrents i de capital revocades 
total o parcialment pel Consell Català de l’Esport l’any 
2010 on hi consti: nom del beneficiari, import revocat 
i motiu de la revocació, així com sobre l’obertura i re-
solució d’infraccions administratives on hi consti: el 
beneficiari, el motiu i grau de la infracció i les multes 
i sancions imposades.

c. Presentar un informe, en el termini de dos mesos, 
sobre les subvencions corrents i de capital atorgades 
pel Consell Català de l’Esport l’any 2010 superiors a 
300.000 euros i quines d’aquestes compleixen els re-
quisits de l’article 94.2 de la TRLFPC.

d. Presentar un informe específic sobre el compliment 
de la finalitat les subvencions atorgades l’exercici 2010 
a l’Associació de Joves Dirigents de Catalunya, Unió 
de Federacions Esportives Catalanes, Federació Cata-
lana de l’Esport, Club Joventut de Badalona, Club de 
Tennis Gold Sports, Centre d’Alt Rendiment Esportiu, 
Ajuntament de Barcelona i Ajuntament de Bellpuig.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 20/2013, sobre la Corpora-
ció Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent als 
exercicis 2008-2011 (tram. 256-00016/10)

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova Informe de fis-
calització 20/2013, sobre la Corporació Sanitària Parc 
Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 2008-
2011. (Tram. 256-00016/10) i insta el Govern a seguir 
les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta a la Corporació Sa-
nitària Parc Taulí de Sabadell a: 

2.1. Presentar un informe, en el termini de tres mesos, 
sobre l’Execució contractual de la despesa en fàrmacs 
dels anys 2012 i 2013, comparatiu entre els imports 
dels contractes formalitzats i l’import de la despesa 
comptabilitzada.

2.2. Presentar un informe, en el termini de tres mesos, 
sobre l’adequació de la comptabilitat de la Corpora-
ció Sanitària Parc Taulí de Sabadell a la comptabilitat 
pública de la Generalitat i dels procediments establers 
per gestionar el seu pressupost.

2.3. Revisar i regularitzar, si s’escau, la situació dels 
treballadors amb contracte laboral a la Corporació Sa-
nitària Parc Taulí de Sabadell, adscrits a Capio Hos-
pital General de Catalunya, vetllant perquè aquesta 
relació no pugui incórrer en una cessió il·legal de tre-
balladors.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=256-00017/10&ad=1
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=256-00016/10&ad=1
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– Informe de fiscalització 13/2013, sobre els comptes 
anuals dels centres de recerca de Catalunya, correspo-
nent a l’exercici 2011 (tram. 256-00015/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova Informe de fisca-
lització 13/2013, sobre els comptes anuals dels cen-
tres de recerca de Catalunya, corresponent a l’exercici 
2011. (Tram. 256-00015/10) i insta el Govern a seguir 
les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 13/2013, sobre els comptes anuals dels cen-
tres de recerca de Catalunya, corresponent a l’exercici 
2011 (tram. 256-00015/10) i insta el Govern a seguir 
les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas Pé-
rez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe 
de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 20/2013, sobre la Corporació Sanitària Parc 
Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 2008-
2011 (tram. 256-00016/10) i insta el Govern a seguir 
les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes
Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 21/2013, sobre el Consell Català de l’Esport, 
corresponent al 2010 (tram. 256-00017/10) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 13/2013, sobre els comptes 
anuals dels centres de recerca de Catalunya, correspo-
nent a l’exercici 2011 (tram. 256-00015/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

Aprova l’informe de fiscalització 13/2013, sobre els 
comptes anuals dels centres de recerca de Catalunya, 
corresponent a l’exercici 2011(tram. 256-00015/10)

Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recoma-
nacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i re-
collides a l’informe esmenat.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013

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

Fascicle segon

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=256-00015/10&ad=1
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de l’article 2 de la Llei orgàni-
ca 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general
Tram. 270-00008/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 19.11.2013 al 02.12.2013).
Finiment del termini: 03.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2013.

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
per a garantir el dret a l’habitatge i el reallot-
jament de famílies desnonades
Tram. 300-00103/10

Presentació
Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 46756 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.11.2013

A la Mesa del Parlament

Roger Torrent i Ramió, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 20 i 21 de novembre de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern sobre les políti-
ques per garantir el dret a l’habitatge i el reallotjament 
de famílies desnonades.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2013

Roger Torrent i Ramió
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclu-
siva
Tram. 300-00104/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 46757 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.11.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21 de 
novembre de 2013.

– Sobre l’escola inclusiva.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2013

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de seguretat pública
Tram. 300-00105/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 46764 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.11.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21 de 
novembre de 2013.

–Sobre les polítiques de seguretat pública.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre la convoca-
tòria d’un referèndum sobre la secessió de 
Catalunya sense l’autorització del Govern de 
l’Estat i de les Corts Generals
Tram. 300-00106/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 46766 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.11.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21 de 
novembre de 2013.

– Quina és la posició del Govern de la Generalitat so-
bre la convocatòria d’un referèndum sobre la secessió 
de Catalunya de la resta d’Espanya que no tingui l’au-
torització del Govern central i de les Corts Generals?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre la sobirania 
energètica
Tram. 300-00107/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 46780 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.11.2013

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21 de novem-
bre de 2013.

– Sobre la sobirania energètica.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2013

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Interpel·lació al Govern sobre les relacions 
econòmiques i financeres amb l’Estat
Tram. 300-00108/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 46781 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.11.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 20 i 21 de novembre de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern sobre les relaci-
ons econòmiques i financeres de la Generalitat amb 
l’Estat.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre la promoció 
turística de Catalunya
Tram. 300-00109/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 46782 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.11.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 20 i 21 de novembre de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern sobre la promo-
ció turística de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 10/2013, sobre el compte general de les 
corporacions locals, corresponent a l’exer-
cici 2011
Tram. 258-00006/10

Propostes de resolució presentades  
pels grups parlamentaris
Reg. 45025, 45027 i 45042 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CSC, 07.11.2013

Propostes de resolució presentades pel GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 45025); pel GP d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 45027), i pel GP Socialista (reg. 45042)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 10/2013, sobre el compte general de les corpo-
racions locals, corresponent a l’exercici 2011 (tram. 
258-00006/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització10/2013, sobre el compte general de les corpo-
racions locals, corresponent a l’exercici 2011 (tram. 
258-00006/10) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe que siguin de la seva compe-
tència.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

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 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolu-

ció subsegüent al debat del procediment relatiu a l’in-
forme de fiscalització presentat per la Sindicatura de 
Comptes: Compte General de les Corporacions Lo-
cals, exercici 2011.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 10/2013, sobre el Compte General de les Cor-
poracions Locals, exercici 2011 i insta el Govern a se-
guir les recomanacions detallades a l’apartat 2.2.b de 
dit informe.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 10/2013, sobre els compte 
general de les corporacions locals, corresponents a 
l’exercici 2011 (tram. 258-00006/10)

Proposta de resolució

Respecte a l’informe presentat per la Sindicatura de 
Comptes sobre el compte general de les corporacions 
locals de l’exercici 2012 el Parlament de Catalunya 
insta el Govern com a responsable de la gestió de l’in-
ventari públic de control de compliment de les obliga-
cions de tramesa de la documentació econòmic-finan-
cera dels ens locals al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals i a la Sindicatura de Comptes, 
a regular els procediments a emprar en l’aplicació de 
les mesures que es puguin derivar dels incompliments 
i així de dotar de seguretat jurídica als eventuals afec-
tats.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013

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

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
48/X, sobre l’Escola Xarau, de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 290-00031/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 44971 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00031/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 48/X, 
sobre l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès.

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 48/X, sobre l’Esco-
la Xarau, de Cerdanyola del Vallès (núm. tram. 290-
00031/10), us informo del següent: 

Garantir que l’Escola Xarau podrà oferir tots els cur-
sos durant la preinscripció per al curs 2013-2014, i pel 
que fa a l’oferta de cursos 2014-2015, que aquesta es 
valor en el moment d’obrir la inscripció, amb la volun-
tat de donar continuïtat al centre.

Compliment: 

Pel que fa a l’oferta del curs 2014-2015, actualment es-
tem en període de programació de places escolars i per 
tant dels grups necessaris.

Donar resposta, mitjançant el Departament d’Ense-
nyament, a la proposta de modificació d’addenda fe-
ta per l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès el 16 de 
Novembre de 2012 i a les sol·licituds de reunió fetes pel 
consistori a la consellera d’Ensenyament i al director 
dels Serveis Territorials d’aquest departament al Va-
llès Occidental.

Compliment: 

La baixa natalitat de la zona, ha repercutit directa-
ment en el nombre d’alumnes escolaritzats, en el curs 
2013/14, fet que ha motivat l’existència d’aules buides 
en alguna escola. Tanmateix, les previsions demogrà-
fiques apunten cap a una tendència decreixent, que 
caldrà anar valorant a mesura que s’hagi de planificar 
la programació de places escolars.

Barcelona, 31 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament 

Control del compliment de la Resolució 
175/X, sobre l’impuls d’un pla de reconver-
sió gradual de l’empresa Ercros
Tram. 290-00140/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 44880 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis-
posa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de:

– Resolució 175/X, amb NT 290-00140/10, sobre l’im-
puls d’un pla de reconversió gradual de l’empresa Er-
cros.

– Resolució 176/X, amb NT 290-00141/10, sobre la re-
dacció d’un pla d’estudi del present i futur laborals de 
Flix i la Ribera d’Ebre.

El control del compliment d’ambdues resolucions cor-
respon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 4 de novembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 44880).
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, 12.11.2013.
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Control del compliment de la Resolució 
176/X, sobre la redacció d’un pla d’estudi 
del present i el futur laborals de Flix i la Ri-
bera d’Ebre
Tram. 290-00141/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 44880 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis-
posa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de:

– Resolució 175/X, amb NT 290-00140/10, sobre l’im-
puls d’un pla de reconversió gradual de l’empresa Er-
cros.

– Resolució 176/X, amb NT 290-00141/10, sobre la re-
dacció d’un pla d’estudi del present i futur laborals de 
Flix i la Ribera d’Ebre.

El control del compliment d’ambdues resolucions cor-
respon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 4 de novembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 44880).
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, 12.11.2013.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 22/X, 
sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’o-
cupació
Tram. 390-00022/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 44883 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa de la comissió d’empresa i ocupació

Núm. de moció: 390-00022/10

Sobre: Control del compliment de la Moció 22/X, so-
bre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

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 22/X, sobre l’atur i les me-
sures per a fomentar l’ocupació (núm. de tram. 390-
00022/10), us informo del següent:

Quant a l’apartat a) que insta a dedicar la mateixa do-
tació de recursos humans i econòmics que l’any 2011 a 
les polítiques actives d’ocupació, un cop hagi negociat 
amb el Govern de l’Estat que l’increment de la dotació 
pressupostària per a aquestes polítiques mantingui els 
mateixos criteris de proporcionalitat que tenia la dota-
ció pressupostària del 2011:

Amb el Govern de l’Estat, s’ha negociat i exigit al mà-
xim per aconseguir un increment del pressupost. Tan-
mateix, la dotació pressupostària aprovada pel Go-
vern de l’Estat per a programes de polítiques actives 
d’ocupació (PAO) per a Catalunya ratifica el decrei-
xement de l’any passat. Així, el Departament d’Em-
presa i Ocupació, per mitjà del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC), destinarà aquest 2013 un total 
de 169.490.000 € a les PAO. D’aquests, 29.120.000 € 
provindran del Fons Social Europeu (FSE) i la resta, 
140.370.000 €, de la Conferència Sectorial d’Ocupació 
i Afers Laborals. A més, es destinaran 44.000.000 € a 
polítiques d’ocupació per a persones amb especials di-
ficultats per a la inserció.

Pel que fa a l’apartat b) que insta a crear llocs de tre-
ball per a persones en atur que no cobren cap presta-
ció per desocupació beneficiàries de la renda mínima 
d’inserció (RMI), i acollir més gent al programa inter-
departamental de la renda mínima d’inserció (PIRMI). 
Posar en marxa, al llarg del 2013, un programa de 
plans d’ocupació per a la inserció laboral de les per-
sones perceptores de la RMI que pugui suposar la cre-
ació de 1.500 llocs de treball directes durant un mínim 
de sis mesos i que permeti acollir a la RMI més perso-
nes que es troben en situació d’espera al PIRMI, i ga-
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rantir que, un cop acabat el programa de plans d’ocu-
pació, cap participant no haurà perdut drets d’accés a 
la RMI o a qualsevol altra prestació:

El 27 de juny, en la seva reunió ordinària, el Consell 
de Direcció del SOC va aprovar diferents programes 
de polítiques actives que es desenvoluparan durant el 
2013. Entre aquests programes hi ha un programa diri-
git a les persones que cobren la renda mínima d’inser-
ció (RMI) i que tenen un perfil plenament laboral. Es 
tracta del Programa de contractació de persones amb 
renda mínima d’inserció, dotat amb 5.000.000 € i que 
té per objectiu afavorir la inserció laboral i millorar 
l’ocupabilitat de les persones. Combina la practica la-
boral, per mitjà d’un contracte de treball d’interès pú-
blic o caràcter social amb les Administracions locals, 
amb accions de formació.

Pel que fa a l’apartat c) que insta a fer que el Servei 
d’Ocupació de Catalunya sigui més àgil, públic i que 
coordini tot l’àmbit d’ocupació, orienti les persones de 
manera individualitzada i defineixi estratègies de des-
envolupament territorial plenament orientades a re-
sultats, aprofitant al màxim les potencialitats dels ter-
ritoris de Catalunya i potenciant la cooperació entre 
els diferents nivells de l’Administració. Presentar da-
vant el Parlament, durant l’any 2013, un projecte de 
llei d’ocupació i iniciar un programa de reformes del 
Servei d’Ocupació de Catalunya:

El 17 de setembre es va aprovar en Acord de Govern la 
memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei d’ocu-
pació de Catalunya i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya.

La Direcció del SOC i el Consell de Direcció del 
SOC (CDSOC) estan treballant en l’elaboració la Llei 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya. Es 
preveu que properament el CDSOC aprovi el text, com 
a pas previ a l’aprovació per part del Govern i a la pre-
sentació al Parlament.

El SOC té un òrgan unipersonal de direcció, però tam-
bé té un òrgan col·legiat, el Consell de Direcció. En 
aquest òrgan estan representades les associacions em-
presarials i sindicals més representatives a Catalunya, 
les dues associacions municipalistes de Catalunya i 
també l’Administració de la Generalitat. Els progra-
mes i serveis que promou i desenvolupa el SOC són 
sotmesos al debat i a l’aprovació del CDSOC, i és en 
aquest àmbit on s’està treballant la nova llei.

A més, al principi d’abril es va fer efectiva la reestruc-
turació parcial del SOC i, arran d’aquesta, s’han sepa-
rat administrativament els òrgans de control de justi-
ficacions documentals i els de verificació i seguiment 
de la pista d’auditoria amb l’objectiu d’aconseguir una 
gestió més eficient del SOC.

Al marge del que pugui modificar la nova llei, avui, 
cal destacar:

– La cartera de serveis que posa el SOC al servei dels 
treballadors i les treballadores, amb independència de 
la seva situació laboral, s’agrupa en dues grans línies: 
una cartera de serveis genèrics per a persones i empre-
ses i una cartera de serveis específics, on es recullen 
els diferents programes atenent els col·lectius, les es-
pecialitats i el territori. Així està ja recollit al Pla de 
desenvolupament de les polítiques actives 2012-2013 
(PDPA).

– S’està treballant per aconseguir un sistema d’infor-
mació únic.

– S’ha posat en marxa, de manera experimental, un 
contracte marc per a l’adjudicació de cursos de forma-
ció en determinades especialitats mitjançant el siste-
ma de contracte administratiu.

Pel que fa a l’apartat d) que insta a regular les agèn-
cies de col·locació per a atendre millor els casos més 
difícils.

Catalunya no s’ha adherit a l’Acord marc estatal perquè 
no respon al model català d’agències de col·locació. La 
Generalitat desplegarà una normativa pròpia per regu-
lar l’activitat de les agències de col·locació, així com 
les condicions que han de complir per participar en 
qualsevol programa públic d’ocupació, i on es reserva-
ran especialment per a l’activitat aquells casos de per-
sones de difícil inserció. Aquest any 2013 es publicarà 
la convocatòria de concurrència competitiva d’un pro-
grama de col·laboració amb les agències de col·locació, 
com a primer programa pilot de col·laboració publico-
privada, en què, a per mitjà de convenis, s’establiran 
les actuacions de les agències i s’estipularà que el SOC 
subvencionarà les agències de col·locació en funció del 
compliment d’uns objectius establerts prèviament so-
bre els resultats de la inserció laboral aconseguida.

Malgrat que el Govern de l’Estat ha assumit algunes 
de les esmenes presentades pel Govern, la Generali-
tat no ha subscrit l’Acord marc perquè no respon al 
model català d’agències de col·locació, com ja s’ha dit 
més amunt.

A més, s’ha exigit al Govern de l’Estat el traspàs de 
les partides previstes per al finançament d’agències de 
col·locació.

Pel que fa a l’apartat e) que insta a reformar la for-
mació professional perquè els joves trobin feina i els 
aturats assoleixin un bon currículum que els permeti 
trobar feina, i garantir que les persones no graduades 
puguin accedir als processos de qualificació professio-
nal per a millorar llur ocupabilitat:

El SOC participa en el si del Consell Català de For-
mació Professional en la implementació del sistema 
d’informació i orientació professional, que inclourà la 
formació professional que es faci a Catalunya i la in-
formació sobre els diferents subsistemes.
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La presidència del Consell Català de la Formació Pro-
fessional promou un treball coordinat de grups cons-
tituïts per representants d’unitats administratives, que 
treballen en els diferents subsistemes de la formació 
professional, per establir un sistema coordinat i inte-
grat d’informació i orientació professional. En aquesta 
línia, una de les actuacions que s’estan desenvolupant 
i que estarà operativa aquest mes d’octubre és un apli-
catiu on es podrà consultar tota la informació sobre 
l’oferta formativa dels diversos subsistemes.

Per tal d’organitzar el sistema de certificacions i qua-
lificacions professionals perquè estiguin integrades en 
els diversos subsistemes de la formació professional, 
s’hi està treballant en el si del Consell Català de For-
mació Professional. El Departament d’Ensenyament i 
el SOC estan elaborant un protocol intern d’actuació 
per establir les possibles passarel·les entre els subsiste-
mes de formació professional.

Els títols de formació professional inicial s’estan or-
ganitzant de manera que incorporin les qualificacions 
professionals i les unitats de competència, permetent 
la integració de les formacions dels subsistemes.

La Resolució de 21 de juny de 2013, per la qual s’apro-
ven els documents per a l’organització i la gestió dels 
centres per al curs 2013-2014, del Departament d’En-
senyament és el sistema general de difusió de les in-
formacions i orientacions rellevants per a l’organit-
zació del curs als centres educatius, i, pel que fa a la 
correspondència entre unitats de competència, certifi-
cats i títols s’estableix el següent:

«Els alumnes que tinguin acreditada oficialment, per 
Administracions laborals o educatives, alguna unitat 
de competència que formi part del Catàleg nacional 
de qualificacions professionals tindran convalidats els 
mòduls professionals corresponents que s’estableixen 
en la norma que regula cada títol.

»La sol·licitud d’aquesta convalidació s’ha d’adreçar al 
centre educatiu i cal aportar algun dels documents se-
güents:

– Certificat de professionalitat emès per l’Administra-
ció laboral competent.

– Certificat d’acreditació parcial d’unitats de compe-
tència del Certificat de professionalitat emès per l’Ad-
ministració laboral competent.

– Resolució d’expedició d’un certificat de professiona-
litat o d’un certificat d’acreditació parcial d’unitats de 
competència d’un certificat de professionalitat, emesa 
per l’Administració laboral competent.

– Certificat d’acreditació de competències d’acord amb 
el procediment establert en el Reial decret 1224/2009, 
de 17 de juliol, de reconeixement de les competències 
professionals adquirides per experiència laboral.

»Es poden consultar els certificats de professionalitat, 
les unitats de competència que el componen i el seu 

nivell de qualificació professional a la pàgina web del 
Servei Públic d’Ocupació Estatal».

A més, s’han començat a establir procediments con-
crets per fer viables les equivalències i els reconeixe-
ments de les unitats de competència acreditades per 
diferents vies. En un sentit més ampli, la presidència 
del Consell Català de la Formació Professional pro-
mou l’elaboració d’una ordre interdepartamental - 
Ensenyament i Empresa i Ocupació– per al reconei-
xement i les equivalències referides a les unitats de 
competència.

Pel que fa a l’acreditació de l’experiència laboral, per 
un tema d’economia administrativa i aprofitament de 
recursos, tant econòmics com humans, l’acreditació 
de les competències es fa mitjançant una convocatò-
ria pública tot i que en el si del Consell Català de For-
mació Professional es treballa per obtenir un sistema 
obert.

La presidència del Consell Català de la Formació Pro-
fessional promou l’elaboració d’un decret interdepar-
tamental –Departament d’Ensenyament i Departa-
ment d’Empresa i Ocupació– que permeti un procés 
permanent d’acreditació de competències professio-
nals a partir de l’experiència.

Amb independència dels tràmits d’aquest projecte de 
decret, els departaments d’Ensenyament i d’Empresa 
i Ocupació efectuen un procés d’acreditació durant els 
mesos de setembre a desembre de 2013. Aquest procés 
d’acreditació es fa en centres de formació professio-
nal inicial i en CIFO. Aquesta experiència ha permès 
disposar de centres preparats per als futurs processos 
d’acreditació. Així mateix l’Institut Català de Quali-
ficacions Professionals desenvolupa processos de for-
mació per tenir preparat personal expert i homologat 
per a l’acreditació.

La progressiva flexibilització de l’ordenació de la for-
mació professional promou i facilita que els centres 
desenvolupin una cultura organitzativa i de capacitat 
de resposta adequada, per poder implantar diferents 
programes formatius dels subsistemes de formació 
professional.

Tal com preveu el III Pla general de la formació pro-
fessional de Catalunya s’elaborarà un projecte de de-
cret de centres integrats.

A més, cal destacar que la major part de la formació 
ocupacional que ofereix el SOC està orientada a l’ob-
tenció de certificats de professionalitat.

Pel que fa a la coordinació del sistema d’equivalències 
entre unitats de competència, mòduls formatius, certi-
ficats de professionalitat i titulacions de formació pro-
fessional inicial amb el marc europeu de les qualifica-
cions, aquesta s’ha d’efectuar d’acord amb el Ministeri 
d’Educació per tal que pugui ser efectiva. El Departa-
ment d’Ensenyament té una participació i col·laboració 
destacades en els programes i experiències de l’EC-
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VET (sistema europeu de transferència de crèdits per a 
l’educació i la formació professional).

En el moment actual s’estan implementant experièn-
cies de formació dual que impliquen diferents sec-
tors, empreses, territoris i centres. Les diferents ex-
periències són objecte de seguiment i de valoració 
per a anar definint amb diferents aportacions d’em-
preses, institucions i agents un model de formació du-
al adequat al teixit productiu i a la tradició formativa 
de Catalunya.

Pel que fa a l’apartat f) que insta a fer que la formació 
ocupacional sigui una eina útil per a trobar feina.

La convocatòria per a la FOAP 2013 ja ha incorporat 
el requisit sobre les organitzacions i empreses de for-
mació ocupacional que estableix que només es puguin 
fer dos tipus de cursos per aula. Concretament, es va 
publicar en el DOGC del dia 18 d’octubre (núm. 6483) 
l’Ordre EMO/248/2013, de 14 d’octubre, per la qual 
s’aproven les bases per a la concessió de subvenci-
ons per a la realització d’accions de formació d’oferta 
adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocu-
pats/ades que promou el SOC, i s’obre la convocatòria 
per a l’any 2013 (FOAP 2013).

A més, el SOC organitza cursos semipresencials en 
diferents àmbits, com per exemple el de les TIC.

El Departament d’Ensenyament i el SOC fa molts anys 
que col·laboren en la impartició de programes de qua-
lificació professional inicial, la qual es du a terme pre-
ferentment en centres de formació professional inicial.

Pel que fa a l’apartat g) que insta a dotar de més recur-
sos la formació continuada per a millorar la competi-
tivitat de les empreses de Catalunya i l’ocupabilitat de 
llurs treballadors.

El Govern ha reclamat en diferents ocasions la total 
territorialització dels fons de formació contínua que 
actualment gestiona la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo, i ha mostrat la seva discre-
pància pels pocs recursos que el Govern de l’Estat des-
tina a les polítiques actives i que han comportat una 
retallada d’un 57% dels recursos en comparació amb 
l’any 2011.

En el marc de les mesures d’integració de la forma-
ció professional, el Govern, amb el consens dels agents 
socials, promourà la formació contínua en el si de les 
empreses, mitjançant un pla de difusió de la formació 
de demanda també anomenada «formació bonificada». 
S’ha de tenir en compte que l’eix b) de foment de l’ocu-
pació i la qualificació professional de l’Acord estratè-
gic per al creixement econòmic, la creació d’ocupació 
i la cohesió social 2013-2016 –pendent d’aprovació– 
també preveu entre les seves actuacions «dissenyar i 
implementar un pla de difusió per incrementar la uti-
lització del crèdit de què disposen les empreses per a 
formació de demanda».

En aquest context, el Departament d’Empresa i Ocu-
pació ha endegat la iniciativa Forma Empresa50.Cat 
per a promoure la formació de demanda a les micro 
i petites empreses catalanes de fins a 50 treballadors/
ores, que anirà acompanyada del pla de difusió.

La iniciativa Forma Empresa50.Cat està gestionada 
pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
i ofereix informació i assessorament individualitzat a 
aquestes empreses i, si escau, formació a mida sobre 
el sistema de formació de demanda, així com assesso-
rament en la detecció de necessitats formatives de les 
empreses. Aquestes accions d’assessorament tenen per 
objecte l’accés i la utilització del crèdit de què dispo-
sen les empreses per a la realització d’accions de for-
mació.

Aquesta iniciativa, que compta amb un pressupost de 
900.000 €, vol aconseguir incorporar 5.000 noves mi-
cro i petites empreses al sistema de formació de de-
manda, optimitzar la qualificació professional de les 
plantilles, consolidar la formació contínua com un 
motor d’innovació permanent a les empreses, i vol ser-
vir per impulsar la competitivitat de les empreses ca-
talanes.

Barcelona, 4 de novembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 28/X, 
sobre les polítiques de prevenció i extinció 
d’incendis
Tram. 390-00028/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 45014 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Núm. de moció: 390-00028/10

Sobre: Control compliment de la Moció 28/X, sobre 
les polítiques de prevenció i extinció d’incendis

Comissió Competent: Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

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 28/X, sobre les polítiques de 
prevenció i extinció d’incendis (núm. de tram. 390-
00028/10), us informo del següent:

En l’àmbit de la prevenció d’incendis, el Govern ja té 
elaborat el nou Pla de Política Forestal 2013-2022 que 
actualitza l’esborrany 2007-2016. En aquest sentit, el 
19 de març de 2013, ja es va fer un Acord de Govern 
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on es formulava el Pla General de Política Forestal 
com a Pla Territorial Sectorial. També s’ha elaborat 
el Projecte de decret per aprovar el PGPF que es va 
traslladar a la Unitat Jurídica del DAAM per a la seva 
revisió i tràmit. Durant aquest tràmit, es farà l’audièn-
cia pública, que en les etapes anteriors ja s’ha fet amb 
els actors de la Taula Intersectorial Forestal, que han 
fet les seves al·legacions i s’han respost. Es preveu per 
tant, que tal i com s’havia previst, es pugui aprovar el 
PGPF durant l’any en curs.

En aquest moment, ja hi ha en curs una sèrie de mo-
dificacions legislatives referides als àmbits que perto-
quen regular la Llei forestal de Catalunya que donen 
cabuda a les innovacions preteses pel sector forestal. 
No obstant, es treballarà en una nova Llei forestal en 
el sentit de les idees manifestades en el PGPF tot fa-
cilitant, en el seu dia, la seva fàcil execució pel que fa 
a l’àmbit normatiu. En aquest sentit, el passat mes de 
març es va obrir un grup de treball a la plataforma E-
Catalunya (Grup de Modificació de la Llei 6/1988, fo-
restal de Catalunya) que ha estat obert als diferents ac-
tors del sector forestal per fer les seves aportacions. El 
Govern farà tot el possible per tal de trobar el màxim 
consens per avançar en la conclusió d’aquesta tasca.

Pel que fa al desplegament reglamentari del Reial De-
cret llei 1/2012 del 27 de gener, i tal i com vaig anun-
ciar durant la interpel·lació que va donar lloc a aquesta 
moció, ja vaig requerir al MAGRAMA que inclogués 
als ajuts econòmics per potenciar l’ús de la biomassa 
per a usos amb finalitats de producció elèctrica. Paral-
lelament a més, la Taula de biomassa, creada en el 
marc de la Taula Intersectorial Forestal, té com a ob-
jectiu la valoració de la inclusió d’una línia de subven-
ció destinada a la instal·lació de calderes de biomassa 
al proper període de programació del PDR.

Pel que fa als acords que deriven del Dictamen de 
la Comissió d’Investigació sobre l’incendi forestal 
d’Horta de Sant Joan relatius al Cos d’Agents Rurals, 
el desplegament de les categories del cos establertes 
per la Llei 17/2003 està subjecte a la disponibilitat 
pressupostària i per tant serà al Pressupost de la Gene-
ralitat de Catalunya per a l’any 2014 on es determinarà 
la possibilitat de dur-ho a terme.

Quant als mecanismes organitzatius que permetin la 
presència d’efectius del Cos d’Agents Rurals en cas 
d’emergència fora de la jornada laboral, l’actual Acord 
de Condicions de Treball 2010/2014 del Cos d’Agents 
Rurals ja preveu aquests mecanismes i especifica que 
s’activen amb normalitat sempre que sigui necessari.

Pel que fa als mitjans i els recursos de prevenció del 
Cos d’Agents Rurals, s’ha iniciat la tramitació del cor-
responent expedient de subministrament amb la pers-
pectiva de disposar d’aquests equips abans de la cam-
panya de prevenció d’incendis forestals 2014.

En l’àmbit de l’extinció d’incendis i d’acord amb la in-
formació de la Direcció General de Prevenció, Extin-

ció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Inte-
rior, s’han mantingut reunions amb els representants 
de les organitzacions sindicals del Cos de Bombers de 
la Generalitat i per altra banda, el dia 16 de setembre 
es va convocar als representants dels sindicats a una 
reunió a la seu del Departament d’Interior, un cop fi-
nalitzat el període de Campanya Forestal, però no es 
va presentar cap dels sindicats que havien estat con-
vocats.

Pel que fa a la definició d’un model consensuat de ser-
vei per a la prevenció i l’extinció d’incendis especí-
fic per a les característiques de Catalunya i del bosc 
mediterrani, el model de què disposem actualment es 
considera que és l’adequat. Es disposa d’una xarxa de 
150 parcs distribuïda al llarg del territori que es refor-
ça durant el període de campanya forestal amb parcs 
d’estiu i columnes mòbils. Tots els parcs estan equi-
pats i dotats, segons definició, amb els mitjans humans 
i tècnics per atendre els serveis durant les 24 hores del 
dia dels 365 dies de l’any. A més a més, per donar res-
posta als incendis de vegetació disposem d’un grup de 
bombers especialitzats, el Grup d’Actuacions Fores-
tals, situats estratègicament en el territori i que estan 
destinats a realitzar les sortides i proposar l’estratègia 
d’intervenció més adequada en els incendis de vegeta-
ció, així com a desenvolupar maniobres específiques 
per les actuacions en incendis de vegetació.

Quant als mitjans materials de què es va disposar du-
rant la campanya d’aquest estiu, han estat similars als 
disponibles per la campanya forestal 2012. No s’han 
reduït efectius de la flota de vehicles i els mitjans aeris 
contractats per la campanya forestal 2013 han estat els 
mateixos que els disponibles en la campanya forestal 
2012 (35 mitjans).

Barcelona, 5 de novembre de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Control del compliment de la Moció 50/X, 
sobre la negociació del sistema de finança-
ment autonòmic
Tram. 390-00050/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 12.11.2013
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Control del compliment de la Moció 51/X, 
sobre l’ocupació en el sector industrial
Tram. 390-00051/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 12.11.2013

Control del compliment de la Moció 52/X, 
sobre la sostenibilitat del Sistema per a l’Au-
tonomia i Atenció a la Dependència
Tram. 390-00052/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 12.11.2013

Control del compliment de la Moció 53/X, 
sobre la reforma energètica de l’Estat
Tram. 390-00053/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 12.11.2013

Control del compliment de la Moció 54/X, 
sobre el cobrament a tercers del sistema sa-
nitari públic
Tram. 390-00054/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 12.11.2013

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre els acci-
dents i els incidents als túnels ferroviaris del 
sistema de rodalia de Barcelona
Tram. 354-00204/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santa-
creu, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 43413).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 07.11.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’impagament al sector farmacèutic, la 
destinació dels recursos del Fons de liquidi-
tat autonòmic i el mecanisme de pagament 
de proveïdors
Tram. 354-00207/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 45125).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 08.11.2013.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Carlos Sán-
chez Mato, professor de la Universitat Com-
plutense de Madrid, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei per al des-
envolupament d’una banca pública catalana
Tram. 352-00383/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 42423).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Juan Sotres 
Menéndez, membre de la Plataforma per la 
Banca Pública, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei per al desenvo-
lupament d’una banca pública catalana
Tram. 352-00384/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 42423).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’Antoni Abad i 
Pous, president de la Cecot, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei per al 
desenvolupament d’una banca pública cata-
lana
Tram. 352-00394/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 43599).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’Antonio Ca-
ñete i Martos, secretari general de la Pimec, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei per al desenvolupament d’una 
banca pública catalana
Tram. 352-00395/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 43599).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença de Guillem 
López-Casasnovas, catedràtic d’economia 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
per al desenvolupament d’una banca públi-
ca catalana
Tram. 352-00396/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 43599).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’Antoni Abad i 
Pous, president de la Cecot, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei per al 
desenvolupament d’una banca pública cata-
lana
Tram. 352-00402/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 43634).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’Antonio 
Cañete i Martos, secretari general de la Pi-
mec, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei per al desenvolupament 
d’una banca pública catalana
Tram. 352-00403/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 43634).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Guillem 
López-Casasnovas, catedràtic d’economia 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
per al desenvolupament d’una banca públi-
ca catalana
Tram. 352-00404/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 43634).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença de Josep Ra-
mon Sanromà, conseller delegat de l’Insti-
tut Català de Finances, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei per al des-
envolupament d’una banca pública catalana
Tram. 352-00405/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 43634).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Álvarez, secretari general de la Unió General 
de Treballadors, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei per al desenvo-
lupament d’una banca pública catalana
Tram. 352-00406/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 43634).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Joan Car-
les Gallego, secretari general de Comissi-
ons Obreres, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei per al desenvolupa-
ment d’una banca pública catalana
Tram. 352-00407/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 43634).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’Eduardo Mar-
tínez Abascal, professor de direcció finance-
ra de l’IESE Business School, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
per al desenvolupament d’una banca públi-
ca catalana
Tram. 352-00428/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 43658).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença de Valentí Pich 
Rosell, president del Consell General de Col-
legis d’Economistes d’Espanya, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
per al desenvolupament d’una banca públi-
ca catalana
Tram. 352-00429/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 43659).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Joaquim 
Muns i Albuixech, catedràtic d’organització 
econòmica internacional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei per al desenvolupa-
ment d’una banca pública catalana
Tram. 352-00430/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 43660).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’Anton Costas 
Comesaña, catedràtic de política econòmi-
ca de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei per al desenvolupament d’una banca pú-
blica catalana
Tram. 352-00431/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 43661).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per una Fiscalitat 
Justa amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’esta-
bliment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 352-00432/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença de Francesc 
Perendreu, de l’associació ACENCAS, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00433/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Robert Ca-
sadevall, professor de la Facultat de Ge-
ografia i Turisme de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’esta-
bliment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 352-00434/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Francesc 
Lopez, president del comitè d’empresa de 
Port Aventura, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00435/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres al comi-
tè d’empresa de Port Aventura amb relació 
al 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. 352-00436/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença d’Antonio Rus-
so, professor de turisme a la Universitat Ro-
vira i Virgili i director de recerca del Parc Ci-
entífic i Tecnològic de Turisme, amb relació 
al 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. 352-00437/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Salvador 
Anton Clavé, degà de la Facultat de Geogra-
fia i Turisme de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00438/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Joan Pons 
Solé, de la plataforma Aturem BCN World, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00439/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873 
i 44969).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’Eduard Far-
riol, president de l’Associació d’Hotelers 
Salou - Cambrils - La Pineda, amb relació 
al 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. 352-00440/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença de David Ba-
talla, president de la Federació Empresari-
al d’Hosteleria i Turisme de Tarragona, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00441/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Juan Carlos 
Galindo, president de l’Institut d’Experts en 
Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finan-
çament del Terrorisme, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, 
del 16 de febrer, sobre centres recreatius tu-
rístics, i d’establiment de normes en matèria 
de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00442/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’Enrique 
Bañuelos, del grup empresarial Veremonte, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00443/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Xavier At-
zarà, conseller delegat del grup empresari-
al Veremonte, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00444/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença de Carlo Bo-
nonomi, conseller delegat del grup Inves-
tindustrial, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00445/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Gabriel Es-
carrer Julia, president i conseller executiu 
del Grup Melià, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00446/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Lawrence 
Ho, del grup empresarial Melco, amb relació 
al 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. 352-00447/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Michael Col-
denberg, conseller delegat de Value Retail, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00448/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença de Marta Tor-
rents Melich, directora del procés d’aten-
ció a les addiccions de l’Hospital del Mar, 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00449/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Susana Ji-
ménez-Murcia, cap de la Unitat de Joc Pa-
tològic de l’Hospital de Bellvitge, de l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès), amb relació 
al 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. 352-00450/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per una Fiscalitat 
Justa amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’esta-
bliment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 352-00451/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 45026).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Acencas amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00452/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 45026).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença de Carme Coll, 
economista, auditora i experta externa del 
Servei Executiu de la Comissió de Preven-
ció del Blanqueig de Capitals i Infraccions 
Monetàries, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00453/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 45026).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Miquel Puig, 
economista i autor del llibre «La sortida del 
laberint», amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de fe-
brer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00454/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 45026).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la plataforma Aturem BCN World 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00455/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 45026).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la plataforma Aturem Eurovegas 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00456/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 45026).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 251.



18 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 190

4.53.05. INFORMACIó 70

Proposta de compareixença d’Albert Recio, 
economista de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00457/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 45026).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Roberto Sa-
viano, periodista d’investigació expert en 
màfies, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’esta-
bliment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 352-00458/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 45026).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Miguel Oli-
vares, periodista del diari «El País», amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00459/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 45026).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Susana Ji-
ménez-Murcia, cap de la Unitat de Joc Pa-
tològic de l’Hospital de Bellvitge, de l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès), amb relació 
al 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. 352-00460/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 45026).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Observatori del Joc de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00461/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 45026).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’Eduard Far-
riol, president de l’Associació d’Hotelers 
Salou - Cambrils - La Pineda, amb relació 
al 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. 352-00462/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 45057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de David Ba-
talla, president de la Federació Empresari-
al d’Hosteleria i Turisme de Tarragona, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00463/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 45057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Salvador 
Anton Clavé, catedràtic de la Universitat Ro-
vira i Virgili, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00464/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 45057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Canyelles, expert en responsabilitat so-
cial corporativa, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00465/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 45057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Patronat de Turisme de la Diputa-
ció de Tarragona amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00466/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 45057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Ajuntament de Vila-seca, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00467/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 45057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Ajuntament de Salou amb relació 
al 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. 352-00468/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 45057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Catalunya de Tre-
balladors de Comerç, Hostaleria i Joc de la 
Unió General de Treballadors amb relació 
al 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. 352-00469/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 45057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Treballadors de 
Comerç, Hostaleria i Turisme de Comissi-
ons Obreres amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00470/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 45057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut d’Experts en Preven-
ció de Blanqueig de Capitals i Finançament 
del Terrorisme amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00471/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 45057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Josep Po-
blet Tous, alcalde de Vila-seca, amb relació 
al 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. 352-00472/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença de Pere Grana-
dos Carrillo, alcalde de Salou, amb relació 
al 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. 352-00473/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Jordi Salva-
dó Duch, secretari general de la Unió Gene-
ral de Treballadors de Tarragona, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00474/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Jaume Pros 
Perelló, secretari general de Comissions 
Obreres de Tarragona, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, 
del 16 de febrer, sobre centres recreatius tu-
rístics, i d’establiment de normes en matèria 
de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00475/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Josep An-
dreu Figueras, president de l’Autoritat Por-
tuària de Tarragona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turís-
tics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 352-00476/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença de Francesc 
Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat 
Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00477/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Salvador 
Anton Clavé, degà de la Facultat de Geogra-
fia i Turisme de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00478/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’Octavi Bono 
Gispert, gerent del Patronat de Turisme de 
la Costa Daurada, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00479/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’Albert Abelló 
Hierro, president de la Cambra de Comerç 
de Tarragona, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00480/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença de Joan Pedre-
rol, president de l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, 
del 16 de febrer, sobre centres recreatius tu-
rístics, i d’establiment de normes en matèria 
de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00481/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’Eduard Far-
riol, president de l’Associació d’Hotelers 
Salou - Cambrils - la Pineda, amb relació 
al 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. 352-00482/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Joaquim 
Sendra, president de la Pimec de Tarragona, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00483/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Josep Llop 
Tous, president del Col·legi d’Arquitectes de 
Tarragona, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00484/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença de Joan Borràs 
Tous, president del Col·legi d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Tarragona, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00485/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Lluís Maes-
tre, president del Col·legi d’Enginyers Indus-
trials de Tarragona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turís-
tics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 352-00486/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Fernando 
Aldecoa, director general de Port Aventura, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00487/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Veremonte amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turís-
tics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 352-00488/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Port Aventura amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turís-
tics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 352-00489/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de l’alcalde de 
Salou amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’esta-
bliment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 352-00490/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de l’alcalde de 
Vila-seca amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de fe-
brer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00491/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de l’alcalde de 
Tarragona amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de fe-
brer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00492/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença de l’alcalde de 
Reus amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’esta-
bliment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 352-00493/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Tarragona amb relació 
al 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. 352-00494/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença del president 
del Consell Comarcal del Tarragonès amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00495/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Hotelers Salou - 
Cambrils - la Pineda amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turís-
tics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 352-00496/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cambra de Comerç de Tarragona 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00497/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Patronat de Turisme de la Cos-
ta Daurada amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00498/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Patronat de Joc Privat de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’esta-
bliment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 352-00499/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió General de Treballadors del 
Camp de Tarragona amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turís-
tics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 352-00500/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres del Camp 
de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00501/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Pimec del Camp de Tarragona 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00502/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la plataforma Aturem BCN World 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00503/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Associacions Catala-
nes d’Afectats pels Jocs d’Apostes amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00504/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença de Robert Ca-
sadevall, professor de la Facultat de Ge-
ografia i Turisme de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’esta-
bliment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 352-00505/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença del degà de la 
Facultat de Geografia i Turisme de la Univer-
sitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turís-
tics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 352-00506/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut d’Experts en Preven-
ció de Blanqueig de Capitals i Finançament 
del Terrorisme amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 352-00507/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 45133).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença de Robert Ca-
sadevall, professor de la Facultat de Ge-
ografia i Turisme de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’esta-
bliment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 352-00508/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 45135).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió de Botiguers de Reus amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00509/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 45142).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Tomb de Reus amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, 
del 16 de febrer, sobre centres recreatius tu-
rístics, i d’establiment de normes en matèria 
de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00510/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 45143).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del sector hoteler de Reus amb relació 
al 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. 352-00511/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 45144).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cambra de Comerç de Reus amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00512/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 45145).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cambra de Comerç de Tarragona 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00513/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 45146).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació Empresarial de la 
Província de Tarragona amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, 
del 16 de febrer, sobre centres recreatius tu-
rístics, i d’establiment de normes en matèria 
de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00514/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 45147).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Pimec de Tarragona amb relació 
al 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. 352-00515/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 45148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cambra de Comerç de Valls amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 352-00516/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 45149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Hotelers Salou - 
Cambrils - la Pineda amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turís-
tics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 352-00517/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 45150).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió de Botiguers de Tarragona 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00518/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 45151).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Facultat de Geografia i Turisme 
de la Universitat Rovira i Virgili amb relació 
al 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. 352-00519/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 45152).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença del president 
del Patronat de Turisme de la Costa Daurada 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00520/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 45153).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Proposta de compareixença de Xavier Ad-
serà, president de BCN World, amb relació 
al 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. 352-00521/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 45154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la plataforma Aturem BCN World 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 352-00522/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 45155).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 08.11.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 8, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 253.

Sol·licitud de compareixença de responsa-
bles de la publicació «Democràcia, partici-
pació i joventut. Una anàlisi de l’Enquesta de 
participació i política 2011» davant la Comis-
sió de Polítiques de Joventut perquè expli-
quin el contingut d’aquesta publicació
Tram. 356-00470/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Marta Vilalta i Tor-
res, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Ferran Pedret i Santos, del Grup Par-
lamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
42331).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 28.10.2013.

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre les mesures que cal empren-
dre davant l’augment dels índexs de conta-
minació atmosfèrica
Tram. 356-00489/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 43512).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 07.11.2013.
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Sol·licitud de compareixença del director 
general de Telecomunicacions i Societat de 
la Informació davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè expliqui l’ús de recursos 
públics per a la monitorització de les xarxes 
socials amb criteris ideològics per mitjà del 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya
Tram. 356-00490/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 43602).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 06.11.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Prioritat, responsable de 
la Carta del paisatge del Priorat, davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè expli-
qui els treballs fets per a elaborar la Carta i el 
procés seguit per a presentar la candidatura 
del Priorat a la Declaració del paisatge cultu-
ral agrari patrimoni mundial de la Unesco
Tram. 356-00492/10

Sol·licitud

Sol·licitud: M. Victòria Forns i Fernández, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 43695).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 07.11.2013.

Sol·licitud de compareixença del president 
d’Ecom davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè expliqui les propostes d’inte-
gració i d’inserció laboral de les persones 
amb discapacitat en l’empresa ordinària
Tram. 356-00493/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, 
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto 
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Inés Arrimadas García, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, del Grup 
Mixt (reg. 44876).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 06.11.2013.

Sol·licitud de compareixença de la presiden-
ta de l’Associació Catalana de Treball amb 
Suport (Actas) davant la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació perquè expliqui les propostes 
d’integració i d’inserció laboral de les perso-
nes amb discapacitat en l’empresa ordinària
Tram. 356-00494/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, 
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto 
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Inés Arrimadas García, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, del Grup 
Mixt (reg. 44876).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 06.11.2013.

Sol·licitud de compareixença del president 
de l’Associació Catalana per a la Promoció 
de les Persones Sordes (Acapps) davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè ex-
pliqui les propostes d’integració i d’inserció 
laboral de les persones amb discapacitat en 
l’empresa ordinària
Tram. 356-00495/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, 
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto 
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Inés Arrimadas García, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, del Grup 
Mixt (reg. 44876).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 06.11.2013.
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Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre els expedients relatius a administraci-
ons locals incoats el 2012 i el 2013
Tram. 356-00501/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 45244).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 08.11.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre les circum-
stàncies de la detenció i la mort d’un ciutadà 
el 5 d’octubre de 2013
Tram. 355-00082/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 10 de la Co-
missió d’Interior, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sessió informativa de la Comissió de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre les circumstàncies de la mort d’un 
ciutadà al barri del Raval de Barcelona el 5 
d’octubre de 2013
Tram. 355-00083/10

Acord de tenir la sessió informativa

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.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 10 de la Co-
missió d’Interior, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre els proble-
mes del Departament d’Interior, la política 
de seguretat i les darreres actuacions poli-
cials
Tram. 355-00084/10

Acord de tenir la sessió informativa

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.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 10 de la Co-
missió d’Interior, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat
Tram. 353-00065/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
12.11.2013, DSPC-C 247.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 353-00066/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
12.11.2013, DSPC-C 247.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00067/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
12.11.2013, DSPC-C 247.

Compareixença de representants de la Con-
federació de Comerç de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00078/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
12.11.2013, DSPC-C 247.

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Museòlegs de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00079/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
12.11.2013, DSPC-C 247.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial Catalana d’Auto-
transport de Viatgers amb relació al Projec-
te de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00087/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
12.11.2013, DSPC-C 247.

Compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 353-00092/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
12.11.2013, DSPC-C 247.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Empreses de Teatre de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 353-00094/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
12.11.2013, DSPC-C 247.

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00096/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
12.11.2013, DSPC-C 247.

Compareixença d’una representació de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00097/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
12.11.2013, DSPC-C 247.
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Compareixença d’una representació de la 
Fundació Design for All amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00100/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
12.11.2013, DSPC-C 247.

Compareixença de Josep Ibern i Gallart, ex-
president i ex-director general de Caixa La-
ietana, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00188/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 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 11.11.2013, DSPC-C 245.

Compareixença de Joaquim Saurina Mas-
poch, representant del Fons de Reestruc-
turació Ordenada Bancària al Consell d’Ad-
ministració i director territorial de Bankia, 
davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00193/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 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 11.11.2013, DSPC-C 245.

Compareixença de José Ignacio Goirigolzar-
ri, president executiu de Bankia, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00194/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 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 11.11.2013, DSPC-C 245.

Compareixença de Rodrigo Rato, expresi-
dent de Bankia, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00195/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 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 11.11.2013, DSPC-C 245.

Compareixença de representants del Pacte 
per la indústria davant la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació per a presentar aquesta inici-
ativa
Tram. 357-00245/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 250.
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Compareixença d’una representació de la 
Fundació Catalana per a la Prevenció de Re-
sidus i el Consum Responsable i d’una re-
presentació de l’associació Retorna davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
explicar els resultats de la prova pilot «Ca-
daqués retorna»
Tram. 357-00407/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 249.

Compareixença de Joan Figueras i Pomés, 
alcalde de Cadaqués (Alt Empordà), davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
explicar els resultats de la prova pilot «Ca-
daqués retorna»
Tram. 357-00408/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 249.

Compareixença d’una representació del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
exposar l’objectiu, el contingut i l’abast del 
manual «Gènere i mitjans de comunicació. 
Eines per visibilitzar les aportacions de les 
dones»
Tram. 357-00423/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 253.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Català de les Dones davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones per a ex-
posar l’objectiu, el contingut i l’abast del 
manual «Gènere i mitjans de comunicació. 
Eines per visibilitzar les aportacions de les 
dones»
Tram. 357-00424/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 253.

Compareixença de José Antonio González 
Casanova, catedràtic de teoria de l’estat i 
dret constitucional de la Universitat de Bar-
celona, davant la Comissió d’Estudi del Dret 
a Decidir
Tram. 357-00454/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comis-
sió d’Estudi del Dret a Decidir, tinguda el 11.11.2013, 
DSPC-C 246.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 254.
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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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 254.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 254.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 254.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 254.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 254.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 254.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 254.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 254.
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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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 254.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 254.

Compareixença d’Stewart Maxwell, diputat 
del Parlament d’Escòcia, davant la Comissió 
d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00488/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir en la sessió 
núm. 2, tinguda el 03.09.2013, DSPC-C 184.

Compareixença de Patricia Ferguson, dipu-
tada del Parlament d’Escòcia, davant la Co-
missió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00489/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir en la sessió 
núm. 2, tinguda el 03.09.2013, DSPC-C 184.

Compareixença de Montserrat Vila, coor-
dinadora de la Plataforma Unitària contra 
les Violències de Gènere, davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones per a explicar 
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. 357-00490/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 8, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 253.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 253.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 21

Convocada per al dia 20 de novembre de 2013

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del

Ple del Parlament

20 de novembre de 2013

9.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 20 de novembre, a les 9.00 h).

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

3. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014. Tram. 200-00010/10. Govern 
de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la 
totalitat del Projecte.

4. Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic. Tram. 200-00011/10. 
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Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació 
de les esmenes a la totalitat.

5. Decret llei 5/2013, del 22 d’octubre, de mesures de 
racionalització i simplificació de l’estructura del sec-
tor públic de la Generalitat de Catalunya. Tram. 203-
00008/10. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei.

6. Decret llei 4/2013, del 22 d’octubre, pel qual s’auto-
ritza l’Institut Català de Finances a constituir una so-
cietat anònima perquè actuï com a entitat de crèdit i es 
modifiquen determinats preceptes del Text refós de la 
Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat pel De-
cret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre. Tram. 203-
00009/10. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei.

7. Interpel·lació al Govern sobre les relacions econò-
miques i financeres amb l’Estat. Tram. 300-00108/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la sobirania energè-
tica. Tram. 300-00107/10. Grup Mixt. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la promoció turística 
de Catalunya. Tram. 300-00109/10. Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a 
garantir el dret a l’habitatge i el reallotjament de famí-
lies desnonades. Tram. 300-00103/10. Roger Torrent i 
Ramió, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva. 
Tram. 300-00104/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la convocatòria d’un 
referèndum sobre la secessió de Catalunya sense l’au-
torització del Govern de l’Estat i de les Corts Gene-
rals. Tram. 300-00106/10. Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de se-
guretat pública. Tram. 300-00105/10. Grup Parlamen-
tari Socialista. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el projecte Castor d’emmagatzematge de gas. 
Tram. 302-00090/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de salut i les relacions amb els proveïdors 
del sistema sanitari. Tram. 302-00091/10. Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre política cultural. Tram. 302-00092/10. Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els pressupostos de la Generalitat per al 2013. 
Tram. 302-00093/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la renda mínima d’inserció. Tram. 302-00094/10. 
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a fomentar la creació i la conso-
lidació d’empreses. Tram. 302-00095/10. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2013

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
juliol del 2013
Tram. 337-00019/10

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 44130 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 12.11.2013

Presidenta del Parlament de Catalunya

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes 
de juliol de 2013 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Atentament,

Barcelona, 31 d’octubre de 2013

Roger Loppacher i Crehuet
President del CAC

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.95. ALTRES INFORMACIONS

Acord de la Comissió de Control de la Inici-
ativa Legislativa Popular sobre els plecs de 
recollida de signatures i el procediment de 
verificació de signatures

Acord

Comissió de Control de la Iniciativa Legislativa 
Popular

Preàmbul

La Comissió de Control de la Iniciativa Legislativa 
Popular considera convenient establir determinades 
directrius i regles de procediment intern i sobre la do-
cumentació que es tramita davant seu, per tal de re-
soldre dubtes, evitar possibles errors dels interessats i, 
d’aquesta manera, afavorir i facilitar l’exercici del dret 
de participació que es vehicula per mitjà de la inici-
ativa legislativa popular. Aquestes regles i directrius, 
d’altra banda, es formulen prenent com a base l’expe-
riència acumulada de l’any 2006 ençà, que ha posat de 
manifest diverses situacions problemàtiques que con-
vé resoldre. Amb aquesta finalitat, i atès que no s’ha 
produït el desplegament reglamentari que estableix la 
disposició addicional segona de la Llei 1/2006, de la 
iniciativa legislativa popular, la Comissió de Control, 
amb caràcter provisional, fins que no es constitueixi 
la Junta Electoral de Catalunya, ha adoptat el següent

Acord

Primer. Del plec de recollida de signatures

1. El plec a què fa referència l’article 8.1 de la Llei 
1/2006 ha de contenir el text íntegre de la proposició 
de llei, incloent-hi el títol i l’exposició de motius. El 
text ha d’ésser idèntic al que hagi estat admès per la 
Mesa del Parlament, sense cap addició ni modificació.

2. El plec pot contenir una traducció al català o al cas-
tellà del text originalment presentat i admès a tràmit. 
En aquest cas, la traducció ha d’ésser fidel al text origi-
nal i ha d’anar precedida de la indicació «Traducció».

3. Els fulls del plec destinats a signatures han d’estar 
numerats i dividits en caselles, també numerades. Ca-
da casella ha de contenir un espai reservat a la signa-
tura i la referència a les següents dades de la persona 
signant: 

a) Cognoms i nom

b) DNI, NIE o número de passaport

c) Municipi de residència

d) Domicili

4. El plec ha de contenir una diligència del fedatari 
amb el contingut següent: 

a) La seva condició de notari, secretari judicial, secre-
tari municipal o fedatari especial

b) Nom i cognoms 

c) DNI, NIE o número de passaport

d) Declaració del nombre (en lletres) de signatures que 
conté el plec

e) Localitat i data de la diligència

f) Signatura del fedatari

Segon. De la comprovació de l’adequació dels 
plecs de signatures a la Llei 1/2006 i a aquest 
acord

1. Abans de presentar els plecs perquè siguin segellats, 
la comissió promotora pot demanar a la Comissió de 
Control la conformitat del model que hagi confecci-
onat. En aquest cas, la Comissió de Control verifica 
l’adequació dels plecs a les prescripcions legals i infor-
ma la comissió promotora dels eventuals defectes que 
calgui esmenar.

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, el model 
de plec s’ha de trametre al secretari de la Comissió de 
Control preferentment en format electrònic.

Tercer. De l’habilitació de fedataris especials

1. En cas que la comissió promotora designi fedataris 
especials, ho ha de comunicar a la Comissió de Con-
trol, la qual ha d’assenyalar el dia, l’hora i el lloc per a 
l’acte de promesa o jurament i habilitació.

2. Tres dies abans, almenys, de la data assenyalada per 
a l’acte d’habilitació, la comissió promotora ha de tra-
metre a la Comissió de Control, en format electrònic, 
una llista numerada amb els noms i cognoms de les 
persones proposades per a fedataris.

3. La Comissió de Control, eventualment, pot convo-
car actes d’habilitació en dates subsegüents a la del 
primer acte d’habilitació si el nombre de persones pro-
posades com a fedataris ho justifica.

4. Si, una vegada iniciat l’acte d’habilitació, cal sus-
pendre’l, la Comissió de Control pot facultar el pre-
sident i el secretari per a continuar-lo en un moment 
posterior dins les setanta-dues hores següents.

5. La Comissió de Control pot sol·licitar a l’Institut 
d’Estadística de Catalunya que certifiqui que els feda-
taris especials estan inscrits al padró d’habitants d’un 
municipi de Catalunya.

6. La Comissió de Control habilita els fedataris que 
compleixin els requisits legals i que jurin o prometin 
complir el càrrec amb fidelitat i els adverteix de les 
responsabilitats que determinen les lleis.
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7. La Comissió de Control no pot acceptar el jurament 
o la promesa del fedatari fet per mitjà d’un represen-
tant.

Quart. De la verificació dels plecs  
de signatures

Una vegada que la comissió promotora hagi lliurat els 
plecs amb les signatures autenticades i el document 
que certifica la inscripció al padró d’habitants o al 
cens electoral, la Comissió de Control ha de: 

a) Comprovar el compliment dels terminis als efectes 
de l’eventual caducitat de la iniciativa legislativa.

b) Verificar que els plecs responguin al model apro-
vat, incloguin la diligència i signatura del fedatari i no 
continguin defectes que en comprometin la validesa.

c) Verificar el document que certifica la inscripció al 
padró d’habitants o al cens electoral.

d) Fer una avaluació per mostratge de les signatures i 
de les dades dels signants.

e) Rebutjar provisionalment, a l’espera del que hom 
decideixi en l’acte de recompte, els plecs o signatures 
que no siguin vàlids.

Cinquè. Del recompte de signatures

1. Una vegada verificats els plecs, la Comissió de Con-
trol convoca l’acte públic de recompte de signatures.

2. L’acte de recompte de signatures s’inicia amb la lec-
tura per part del secretari de l’acta de verificació de 
plecs. Seguidament, hi pot intervenir una persona de-
signada per la comissió promotora per a formular al-
legacions sobre les signatures rebutjades. La Comissió 
de Control decideix sobre les al·legacions en el mateix 
acte i tot seguit fa el recompte de signatures.

Sisè. De la presa de decisions 

1. La Comissió de Control es constitueix amb la pre-
sència de la majoria dels seus membres reunits en jun-
ta i pren decisions per acord de la majoria simple dels 
presents.

2. El secretari de la Comissió de Control aixeca acta 
de cada reunió i el president hi dóna el vistiplau.

Setè 

Aquest Acord produeix efectes l’endemà que s’hagi pu-
blicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Vuitè

Publicar aquest Acord al Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013

Xavier Muro i Bas
Secretari de la Comissió de Control de la Iniciativa 
Legislativa Popular
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	Tram. 352-00440/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud
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	Tram. 352-00442/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud
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	Tram. 352-00461/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduard Farriol, president de l’Associació d’Hotelers Salou - Cambrils - La Pineda, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de norme
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	Sol·licitud
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	Proposta de compareixença de David Batalla, president de la Federació Empresarial d’Hosteleria i Turisme de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
	Tram. 352-00463/10
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	Proposta de compareixença de Salvador Anton Clavé, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria 
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	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Vila-seca, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
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	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut d’Experts en Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics
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	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Poblet Tous, alcalde de Vila-seca, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
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	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pere Granados Carrillo, alcalde de Salou, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
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	Proposta de compareixença de Josep Andreu Figueras, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèr
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	Proposta de compareixença d’Octavi Bono Gispert, gerent del Patronat de Turisme de la Costa Daurada, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèr
	Tram. 352-00479/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Abelló Hierro, president de la Cambra de Comerç de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria d
	Tram. 352-00480/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Pedrerol, president de l’Associació Empresarial Química de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en ma
	Tram. 352-00481/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduard Farriol, president de l’Associació d’Hotelers Salou - Cambrils - la Pineda, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de norme
	Tram. 352-00482/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Sendra, president de la Pimec de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, co
	Tram. 352-00483/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Llop Tous, president del Col·legi d’Arquitectes de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria d
	Tram. 352-00484/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Borràs Tous, president del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establime
	Tram. 352-00485/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Maestre, president del Col·legi d’Enginyers Industrials de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en m
	Tram. 352-00486/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fernando Aldecoa, director general de Port Aventura, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, c
	Tram. 352-00487/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Veremonte amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
	Tram. 352-00488/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Port Aventura amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
	Tram. 352-00489/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de l’alcalde de Salou amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
	Tram. 352-00490/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de l’alcalde de Vila-seca amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
	Tram. 352-00491/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de l’alcalde de Tarragona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
	Tram. 352-00492/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de l’alcalde de Reus amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
	Tram. 352-00493/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
	Tram. 352-00494/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Consell Comarcal del Tarragonès amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
	Tram. 352-00495/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Hotelers Salou - Cambrils - la Pineda amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matè
	Tram. 352-00496/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de Comerç de Tarragona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, c
	Tram. 352-00497/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Patronat de Turisme de la Costa Daurada amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tribu
	Tram. 352-00498/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Patronat de Joc Privat de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributaci
	Tram. 352-00499/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors del Camp de Tarragona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en mat
	Tram. 352-00500/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres del Camp de Tarragona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tribu
	Tram. 352-00501/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Pimec del Camp de Tarragona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, com
	Tram. 352-00502/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma Aturem BCN World amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, com
	Tram. 352-00503/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions Catalanes d’Afectats pels Jocs d’Apostes amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment d
	Tram. 352-00504/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Robert Casadevall, professor de la Facultat de Geografia i Turisme de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d
	Tram. 352-00505/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del degà de la Facultat de Geografia i Turisme de la Universitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes e
	Tram. 352-00506/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut d’Experts en Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics
	Tram. 352-00507/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Robert Casadevall, professor de la Facultat de Geografia i Turisme de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d
	Tram. 352-00508/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Botiguers de Reus amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comer
	Tram. 352-00509/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Tomb de Reus amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
	Tram. 352-00510/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del sector hoteler de Reus amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i j
	Tram. 352-00511/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de Comerç de Reus amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç
	Tram. 352-00512/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de Comerç de Tarragona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, c
	Tram. 352-00513/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
	Tram. 352-00514/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Pimec de Tarragona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
	Tram. 352-00515/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de Comerç de Valls amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comer
	Tram. 352-00516/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Hotelers Salou - Cambrils - la Pineda amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matè
	Tram. 352-00517/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Botiguers de Tarragona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
	Tram. 352-00518/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Facultat de Geografia i Turisme de la Universitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
	Tram. 352-00519/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Patronat de Turisme de la Costa Daurada amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació,
	Tram. 352-00520/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Adserà, president de BCN World, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
	Tram. 352-00521/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma Aturem BCN World amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, com
	Tram. 352-00522/10
	Sol·licitud
	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
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de responsables de la publicació «Democràcia, participació i joventut. Una anàlisi de l’Enquesta de participació i política 2011» davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliquin el contingut d’aquesta publicació
	Tram. 356-00470/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures que cal emprendre davant l’augment dels índexs de contaminació atmosfèrica
	Tram. 356-00489/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui l’ús de recursos públics per a la monitorització de les xarxes socials amb criteris ideològics per m
	Tram. 356-00490/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Prioritat, responsable de la Carta del paisatge del Priorat, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui els treballs fets per a elaborar la Carta i el procés seguit per
	Tram. 356-00492/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president d’Ecom davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui les propostes d’integració i d’inserció laboral de les persones amb discapacitat en l’empresa ordinària
	Tram. 356-00493/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Associació Catalana de Treball amb Suport (Actas) davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui les propostes d’integració i d’inserció laboral de les persones amb discapacitat en l’empresa ordi
	Tram. 356-00494/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president de l’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (Acapps) davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui les propostes d’integració i d’inserció laboral de les persones amb discapacitat 
	Tram. 356-00495/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els expedients relatius a administracions locals incoats el 2012 i el 2013
	Tram. 356-00501/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	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
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les circumstàncies de la mort d’un ciutadà al barri del Raval de Barcelona el 5 d’octubre de 2013
	Tram. 355-00083/10
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els problemes del Departament d’Interior, la política de seguretat i les darreres actuacions policials
	Tram. 355-00084/10
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00065/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00066/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00067/10
	Substanciació

	Compareixença de representants de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00078/10
	Substanciació

	Compareixença de representants de l’Associació de Museòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00079/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00087/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Foment del Treball amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00092/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00094/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00096/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00097/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Fundació Design for All amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00100/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Ibern i Gallart, expresident i 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 del
	Tram. 357-00188/10
	Substanciació

	Compareixença de Joaquim Saurina Maspoch, representant del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària al Consell d’Administració i director territorial de Bankia, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuaci
	Tram. 357-00193/10
	Substanciació

	Compareixença de José Ignacio Goirigolzarri, president executiu de Bankia, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consu
	Tram. 357-00194/10
	Substanciació

	Compareixença de Rodrigo Rato, expresident de Bankia, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
	Tram. 357-00195/10
	Substanciació

	Compareixença de representants del Pacte per la indústria davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar aquesta iniciativa
	Tram. 357-00245/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable i d’una representació de l’associació Retorna davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar els resultats de la prova pilot «
	Tram. 357-00407/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan Figueras i Pomés, alcalde de Cadaqués (Alt Empordà), davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar els resultats de la prova pilot «Cadaqués retorna»
	Tram. 357-00408/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a exposar l’objectiu, el contingut i l’abast del manual «Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions 
	Tram. 357-00423/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a exposar l’objectiu, el contingut i l’abast del manual «Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les d
	Tram. 357-00424/10
	Substanciació

	Compareixença de José Antonio González Casanova, catedràtic de teoria de l’estat i dret constitucional de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
	Tram. 357-00454/10
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
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