
BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 X legislatura Número 247

 Quart període 27 de gener de 2014

S U M A R I

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 480/X del Parlament de Catalunya, de 
validació del Decret llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual 
es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de con·
sum de Catalunya
Tram. 203-00010/10
Adopció p. 11

1.15. Mocions

Moció 71/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
salut mental
Tram. 302-00109/10
Aprovació p. 11

Moció 72/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
qualitat de l’aire
Tram. 302-00110/10
Aprovació p. 12

Moció 73/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’atenció als infants i adolescents tutelats
Tram. 302-00111/10
Aprovació p. 14

Moció 74/X del Parlament de Catalunya, sobre la si·
tuació de les persones amb dependència
Tram. 302-00112/10
Aprovació p. 15

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a 
afrontar la violència per motius polítics
Tram. 300-00122/10
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre la pèrdua de drets en 
matèria sanitària
Tram. 300-00123/10
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre els drets de les dones
Tram. 300-00124/10
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre les conseqüèn cies 
sanitàries de les retallades
Tram. 300-00125/10
Substanciació p. 16

 Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’im·
puls de les tecnologies de la informació i de la comunicació
Tram. 300-00126/10
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre el Fons de coopera·
ció localó
Tram. 300-00127/10
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre l’avantprojecte de llei 
orgànica de protecció de la seguretat ciutadana
Tram. 300-00128/10
Substanciació p. 16

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con·
sell sobre accions d’informació i de promoció dels produc·
tes agrícoles en el mercat interior i en tercers països
Tram. 295-00120/10
Coneixement de la proposta p. 17

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Consell relativa a la introducció 
en el mercat d’aliments derivats de clons d’animals
Tram. 295-00133/10
Coneixement de la proposta p. 17

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

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre la utilització de l’escola com a eina de construcció na·
cional
Tram. 302-00113/10
Rebuig p. 17

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació
Tram. 302-00114/10
Rebuig p. 17

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 200-00005/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 18

Dos fascicles Fascicle primer



27 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 247

SUMARI 2

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic
Tram. 200-00011/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 240) p. 18

Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 200-00015/10
Text presentat p. 18

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’horaris comercials i determina·
des activitats de promoció
Tram. 202-00026/10
Esmenes subsegüents al Dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries p. 25
Esmenes reservades per a defensar en el Ple i esmenes 
subsegüents al Dictamen del Consell de Garanties Estatu-
tàries p. 26

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment del La·
boratori de Sanitat Ramadera a la Seu d’Urgell
Tram. 250-00816/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser·
vei d’atenció psicològica i psiquiàtrica del CAP La Mina, de 
Sant Adrià del Besòs
Tram. 250-00827/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la prevenció d’abusos 
sexuals entre adolescents als Centres Residencials d’Acció 
Educativa
Tram. 250-00869/10
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la distribució del Fons 
de cooperació local
Tram. 250-00870/10
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre la coordinació entre el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Cata·
lunya i les policies i les forces de seguretat de l’Estat
Tram. 250-00871/10
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre el tractament dels re·
sidus provinents d’armes químiques del conflicte bèl·lic de 
Síria
Tram. 250-00872/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la construcció i la po·
sada en marxa d’un institut d’educació secundària a Torre·
lles de Llobregat
Tram. 250-00873/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre els centres educatius 
del districte setè de Sabadell
Tram. 250-00874/10
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària pú·
blica a les persones residents a Catalunya
Tram. 250-00875/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la modificació de l’arti·
cle 43 del Decret 136/1999, del 18 de maig
Tram. 250-00876/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre les activitats de Plata·
forma per Catalunya
Tram. 250-00877/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre el compliment de l’in·
forme de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura 
corresponent al 2013
Tram. 250-00878/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre una piulada feta pel 
president de Plataforma per Catalunya
Tram. 250-00879/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la preservació de les 
polítiques d’igualtat en la legislació de governs locals
Tram. 250-00880/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’ús 
d’expressions i conductes sexistes en l’àmbit parlamentari 
i institucional
Tram. 250-00881/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la catorzena paga del 
personal sanitari no facultatiu jubilat
Tram. 250-00882/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre els assalts a les esglé·
sies de Sant Feliu i de l’Immaculat Cor de Maria, de Sabadell
Tram. 250-00883/10
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la reserva de fons de 
La Marató per a projectes de medicina preventiva en la po·
blació infantil
Tram. 250-00884/10
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre les tarifes del transport 
públic del Camp de Tarragona
Tram. 250-00885/10
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la presentació d’un re·
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 27/2013, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 250-00886/10
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la retirada de l’Avant·
projecte de llei orgànica de reforma de la Llei orgànica 
2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la 
interrupció voluntària de l’embaràs
Tram. 250-00887/10
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre el rebuig de la pro·
posta de tractar els residus d’armes químiques de Síria a la 
planta de residus especials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 250-00888/10
Presentació p. 46

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre la salut mental
Tram. 302-00109/10
Esmenes presentades p. 47



27 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 247

SUMARI 3

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre la qualitat de l’aire
Tram. 302-00110/10
Esmenes presentades p. 51

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre l’atenció als infants i adolescents tutelats
Tram. 302-00111/10
Esmenes presentades p. 54

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre la situació de les persones amb dependència
Tram. 302-00112/10
Esmenes presentades p. 57

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació
Tram. 302-00114/10
Esmenes presentades p. 59

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’una 
diputada
Tram. 234-00018/10
Adopció p. 61

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 242/X, so·
bre les escoles Pau Casals i El Bosc, de Rubí
Tram. 290-00205/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 61

Control del compliment de la Resolució 244/X, so·
bre la rehabilitació de l’Institut Pau Vila, de Sabadell
Tram. 290-00207/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 62

Control del compliment de la Resolució 245/X, so·
bre la protocol·lització de les actuacions relacionades amb el 
trastorn de l’espectre autista
Tram. 290-00208/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 62

Control del compliment de la Resolució 246/X, so·
bre el centre de recursos pedagògics i l’equip d’assessora·
ment psicopedagògic de l’Escola Joan Salamero, de Gavà
Tram. 290-00209/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 248/X, so·
bre la conversió de l’Escola Josep Guinovart, de Castellde·
fels, en un institut escola
Tram. 290-00211/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 249/X, so·
bre la construcció d’un centre educatiu públic d’infantil, pri·
mària i secundària a Martorell
Tram. 290-00212/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 64

Control del compliment de la Resolució 250/X, so·
bre el mapa de centres d’ensenyament públics en què s’ate·
nen alumnes amb discapacitat
Tram. 290-00213/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 64

Control del compliment de la Resolució 251/X, so·
bre les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, 
de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 290-00214/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 65

Control del compliment de la Resolució 252/X, so·
bre la construcció del nou edifici de l’Institut Cal Gravat, de 
Manresa
Tram. 290-00215/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 65

Control del compliment de la Resolució 253/X, so·
bre el garantiment de la continuïtat de l’Escola Valldaura, de 
Manresa, i la construcció del nou edifici de l’escola
Tram. 290-00216/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 65

Control del compliment de la Resolució 255/X, so·
bre la construcció de l’institut de Call detenes
Tram. 290-00218/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 66

Control del compliment de la Resolució 304/X, so·
bre l’aprovació del Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge de l’espai d’interès natural de l’alta Garrotxa
Tram. 290-00260/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 66

Control del compliment de la Resolució 307/X, de 
reconeixement a les víctimes dels bombardejos feixistes so·
bre Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola, a llurs famili·
ars i a les entitats que els han donat suport en la presentació 
d’aquests fets davant els tribunals de Catalunya
Tram. 290-00263/10
Sol·licitud de pròrroga p. 66
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 66

Control del compliment de la Resolució 308/X, so·
bre el manteniment del Registre Civil com a servei públic de 
les administracions públiques
Tram. 290-00264/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 67

Control del compliment de la Resolució 332/X, so·
bre la convocatòria d’ajuts per al foment de la concentració, 
la intercooperació i la modernització de les cooperatives i 
altres entitats agràries
Tram. 290-00287/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 67

Control del compliment de la Resolució 468/X, so·
bre la dotació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
amb armilles antibales lleugeres i guants antitall
Tram. 290-00420/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 68

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In·
terior amb el conseller d’Interior sobre els canons de so in·
corporats al material antiavalots dels Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00228/10
Sol·licitud i tramitació p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la dimissió del director 
del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 354-00229/10
Sol·licitud i tramitació p. 68

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Francesc Peren·
dreu, de l’Associació Catalana d’Addiccions Socials (Acen·
cas), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 



27 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 247

SUMARI 4

2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
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Trepat, president de l’Associació de Distribuïdors de Gasoil 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei que regula el 
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lacions i els productes
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Empresarial Química de Tarragona amb re·
lació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00700/10
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Gonzalo Juste Or·
tega, secretari general de l’Associació Espanyola de Grups 
Empresarials d’Inspecció i Certificació, amb relació al Pro·
jecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la segu·
retat industrial dels establiments, les instal·lacions i els pro·
ductes
Tram. 352-00701/10
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’Ignacio Mosso San·
tiagos, en representació de TÜV Rheinland Ibérica Inspecti·
on, Certification & Testing, amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00702/10
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00703/10
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00704/10
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola del Comerç Químic amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00705/10
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00706/10
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00707/10
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00708/10
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projec·
te de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00709/10
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i Sis·
temes contra Incendis amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00710/10
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’Eduard Pérez Olmo, 
director jurídic de Bureau Veritas, amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat indus·
trial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00711/10
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’Antonio Muñoz 
Muñoz, expresident d’ENAC i sotsdirector general de Qua·
litat i Seguretat Industrial, del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme, amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00712/10
Sol·licitud p. 72
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Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00713/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00714/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Carlos Padrós 
Reig, professor titular de dret administratiu de la Universi·
tat Autònoma de Barcelona i expert en seguretat industrial, 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli·
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·
lacions i els productes
Tram. 352-00715/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Dolors Canals, pro·
fessora titular de dret administratiu de la Universitat de Gi·
rona, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí·
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00716/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’Antonio Muñoz Mu·
ñoz, expresident d’ENAC i sotsdirector general de Qualitat 
i Seguretat Industrial, del Ministeri d’Indústria, Energia i Tu·
risme, amb relació al Projecte de llei que regula el règim ju·
rídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00717/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Autoritat Catalana de la Competència amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la se·
guretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00718/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de Certio amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00719/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Atisae amb relació al Projecte de llei que regula el règim ju·
rídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00720/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in·
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00721/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projec·
te de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00722/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola del Comerç Químic amb relació 

al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00723/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya amb rela·
ció al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i 
els productes
Tram. 352-00724/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00725/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Industrials de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli·
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·
lacions i els productes
Tram. 352-00726/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00727/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re·
lació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00728/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projec·
te de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00729/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00730/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli·
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·
lacions i els productes
Tram. 352-00731/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli·
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·
lacions i els productes
Tram. 352-00732/10
Sol·licitud p. 75
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Proposta de compareixença d’una representació 
de Persona Ciència Empresa, de l’Institut Químic de Sarrià, 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli·
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·
lacions i els productes
Tram. 352-00733/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de Gas Natural Distribució amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00734/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00735/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i Sis·
temes contra Incendis amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00736/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Fabricants de Ciment amb relació al Pro·
jecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la segu·
retat industrial dels establiments, les instal·lacions i els pro·
ductes
Tram. 352-00737/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
d’ECA, Entidad Colaboradora de la Administración amb re·
lació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00738/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Entitat Avaluadora de Riscos EAR·Universitat Rovira 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli·
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·
lacions i els productes
Tram. 352-00739/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Boris Gehring, con·
seller delegat de la Divisió de Serveis de la Indústria i res·
ponsable de l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup Tüv Süd, 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli·
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·
lacions i els productes
Tram. 352-00740/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00741/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00742/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00743/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00744/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli·
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·
lacions i els productes
Tram. 352-00745/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in·
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00746/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00747/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec·
te de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00748/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la se·
guretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00749/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Associacions Territorials d’Em·
presaris Instal·ladors d’Electricitat, Lampisteria, Climatitza·
ció i Afins de Catalunya (Ferca) amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00750/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00751/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola del Comerç Químic amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00752/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 



27 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 247

SUMARI 7

Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00753/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Francisco Vicente 
Gutiérrez, president del Gremi Empresarial d’Ascensors de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00754/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Raúl Rodríguez 
Portero, director de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00755/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00756/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00757/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00758/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in·
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00759/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec·
te de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00760/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la se·
guretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00761/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00762/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 

a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00763/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli·
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·
lacions i els productes
Tram. 352-00764/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Empresarial Química de Tarragona amb re·
lació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00765/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de Tüv Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli·
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·
lacions i els productes
Tram. 352-00766/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Boris Gehring, con·
seller delegat de la Divisió de Serveis de la Indústria i res·
ponsable de l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup Tüv Süd, 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli·
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·
lacions i els productes
Tram. 352-00767/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Assistència Tècnica Industrial amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat indus·
trial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00768/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00769/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i Sis·
temes contra Incendis amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00770/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00771/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
d’ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, amb re·
lació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00772/10
Sol·licitud p. 82
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de Grups Empresarials d’Inspec·
ció i Certificació amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establi·
ments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00773/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Julià Sempere, cap 
del Departament d’Enginyeria Química de l’Institut Químic 
de Sarrià, amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00774/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’Eduard Pérez Olmo, 
del conseller general i cap de compliment normatiu de Bu·
reau Veritas I&F Iberia, amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00775/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’Antonio Muñoz Mu·
ñoz, subdirector general de Qualitat i Seguretat Industrial 
del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la se·
guretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00776/10
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria An·
tó Boqué, director del Centre de Recerca en Epidemiologia 
Ambiental, davant la Comissió de Salut perquè expliqui les 
conseqüències dels alts índexs de contaminació atmosfèri·
ca de la Regió Metropolitana de Barcelona
Tram. 356-00551/10
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’Adela Ferré, direc·
tora de l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les bio·
ciències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement», 
davant la Comissió de Salut perquè presenti aquest informe
Tram. 356-00555/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Ven·
drell, directora general de Biocat, davant la Comissió de Sa·
lut perquè presenti l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sec·
tor de les biociències a Catalunya. Una aposta pel valor i el 
creixement»
Tram. 356-00556/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació davant la Co·
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el moni·
toratge de ciutadans i moviments socials a les xarxes socials 
i sobre la instal·lació d’un programa espia en telèfons mòbils
Tram. 356-00560/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de Carles Flamerich i 
Castells, ex·director general de Telecomunicacions i Socie·
tat de la Informació, davant la Comissió d’Empresa i Ocupa·
ció perquè informi sobre el monitoratge de ciutadans i movi·
ments socials a les xarxes socials i sobre la instal·lació d’un 
programa espia en telèfons mòbils
Tram. 356-00561/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Raya, director 
del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió de 

l’anterior director del Centre de Medicina Regenerativa de 
Barcelona i sobre les línies de recerca del Centre
Tram. 356-00564/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de Carles Constante, 
representant del Departament de Salut al Patronat del Cen·
tre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Co·
missió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director 
del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00565/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de Josep Martorell, 
representant del Departament d’Economia i Coneixement 
al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barce·
lona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona
Tram. 356-00566/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de Jordi Camí, repre·
sentant de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat del Centre 
de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comis·
sió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00567/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del representant de 
l’Institut de Salut Carles III al Patronat del Centre de Medici·
na Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00568/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del representant del 
Consell Superior d’Investigacions Científiques al Patronat 
del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del 
director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00569/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del representant de la 
Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat del Centre 
de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comis·
sió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00570/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del representant de la 
Universitat de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut per·
què informi sobre la dimissió del director del Centre de Me·
dicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00571/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del representant de la 
Universitat Politècnica de Catalunya al Patronat del Centre 
de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comis·
sió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00572/10
Sol·licitud p. 85

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa·
mília i Immigració amb la consellera de Benestar Social i 
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Família sobre l’Informe sobre l’estat dels serveis socials a 
Catalunya
Tram. 355-00096/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 85

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

Compareixença de Marta Torrens 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. 353-00267/10
Substanciació p. 85

Compareixença de Josep Maria Canyelles, expert 
en responsabilitat social corporativa, 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. 353-00269/10
Substanciació p. 85

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 tu·
rístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 353-00270/10
Substanciació p. 85

Compareixença de Pere Granados Carrillo, alcal·
de 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. 353-00271/10
Substanciació p. 85

Compareixença de l’alcalde 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. 353-00272/10
Substanciació p. 86

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. 353-00273/10
Substanciació p. 86

Compareixença d’Octavi Bono Gispert, gerent del 
Patronat de Turisme de la Diputació 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. 353-00274/10
Substanciació p. 86

Compareixença de Josep Andreu Figueras, pre·
sident 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 matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00275/10
Substanciació p. 86

Compareixença d’una representació de l’Institut 
d’Experts en Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finança·
ment del Terrorisme 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. 353-00287/10
Substanciació p. 86

Compareixença d’una representació de la plata·
forma 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. 353-00295/10
Substanciació p. 86

Compareixença de Francesc Perendreu, de l’Asso·
ciació Catalana d’Addiccions Socials (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. 353-00321/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la 
Desocupació
Tram. 357-00526/10
Substanciació p. 87

Compareixença d’una representació de Pimec da·
vant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocu·
pació
Tram. 357-00527/10
Substanciació p. 87

Compareixença d’una representació del Consell de 
Treball Econòmic i Social de Catalunya davant la Comissió 
de Polítiques de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-00528/10
Substanciació p. 87

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al
tres normes

Memòria de la Fiscalia Provincial de Barcelona cor·
responent al 2012
Tram. 334-00050/10
Presentació p. 87

Memòria de l’Institut Català de Finances correspo·
nent al tercer trimestre del 2013
Tram. 334-00051/10
Presentació p. 87

Pla estratègic de seguretat viària 2014·2020
Tram. 334-00052/10
Presentació p. 88

4.80. Síndic de Greuges

Resolució de 2 de gener de 2014, per la qual es dó·
na publicitat a la relació de llocs de treball del personal al 
servei del Síndic de Greuges de Catalunya
Resolució p. 89
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.03. DECRETS LLEI

Resolució 480/X del Parlament de Catalu
nya, de validació del Decret llei 6/2013, del 
23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya
Tram. 203-00010/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 25, 22.01.2014, DSPC-P 45

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de ge-
ner de 2014, ha debatut el Decret llei 6/2013, del 23 
de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (tram. 
203-00010/10), i ha aprovat la resolució següent, que, 
d’acord amb el que estableix l’article 136.6 del Regla-
ment, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i els 
apartats 1, 2 i 3 de l’article 136 del Reglament del Par-
lament, valida el Decret llei 6/2013, del 23 de desem-
bre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de ju-
liol, del Codi de consum de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014

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

1.15. MOCIONS

Moció 71/X del Parlament de Catalunya, so
bre la salut mental
Tram. 302-00109/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 25, 23.01.2014, DSPC-P 46

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de ge-
ner de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la salut mental (tram. 302-00109/10), 
presentada per la diputada Núria Segú Ferré, del Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 53018), pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va (reg. 53019), pel Grup Mixt (reg. 53020) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 53021).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb relació a les políti-
ques de salut pública, insta el Govern a: 

a) Garantir que els indicadors de l’Enquesta de sa-
lut contínua de Catalunya del 2014 continguin varia-
bles que permetin mostrar la prevalença dels trastorns 
mentals i la seva relació amb les desigualtats socials.

b) Potenciar la promoció de la salut mental i la preven-
ció del suïcidi en el marc del Pla interdepartamental 
de salut pública, el Pla integral d’atenció a les persones 
amb trastorn mental i addiccions, el desplegament del 
Codi de risc de suïcidi i el Pla interdepartamental d’in-
teracció dels serveis sanitaris i socials, incorporant-hi 
la perspectiva de gènere.

c) Incorporar la salut mental en l’acció interdeparta-
mental i interadministrativa de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya, prioritzant-hi les accions encami-
nades a minimitzar l’efecte de les desigualtats socials 
en el col·lectiu de persones que pateixen trastorn men-
tal o addicions.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a les políti-
ques del model assistencial d’atenció a la salut mental 
i les addiccions, insta el Govern a generalitzar en els 
anys 2014 i 2015: 

a) La història clínica compartida a Catalunya i la re-
cepta electrònica a tota la xarxa de salut mental, fins a 
arribar al cent per cent de cobertura, preservant sem-
pre la confidencialitat de les dades.
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b) La consultoria i el suport en psiquiatria, infermeria 
psiquiàtrica i psicòlegs en tota la xarxa d’atenció pri-
mària de salut –actualment un 70% de grau d’implan-
tació en adults i un 52% en infants i joves, amb gran 
variabilitat territorial–, per tal d’identificar les causes 
de risc i els factors protectors, avançar en la prevenció 
dels problemes de salut mental i garantir el diagnòs-
tic precoç dels trastorns mentals greus, com també la 
protocol·lització conjunta dels diagnòstics de malaltia 
mental i les indicacions terapèutiques en una orienta-
ció biopsicosocial, i, a fer una avaluació de l’atenció a 
la salut mental en la xarxa d’atenció primària, valo-
rant-ne els resultats i plantejant les mesures correcto-
res necessàries.

c) L’atenció de les urgències, els ingressos per patolo-
gia aguda i subaguda dels trastorns mentals en adults 
i en infants i joves en els hospitals generals de Cata-
lunya, amb l’elaboració de plans territorials de reor-
denació.

d) El desplegament a tot el territori del Programa per 
a la prevenció del suïcidi i el Codi de risc de suïcidi, 
amb perspectiva de gènere, i també un registre únic de 
suïcidis i temptatives de suïcidi.

e) La implantació fins al 2016 a tot Catalunya del Pla 
d’atenció integral a les persones amb trastorns de l’es-
pectre autista (TEA) com a projecte interdepartamen-
tal entre els departaments de Salut, Ensenyament i 
Benestar i Família, actualment en funcionament amb 
sis experiències pilot, amb l’avaluació prèvia d’aques-
tes experiències.

f) El desplegament del programa «Salut i escola» a tot 
el territori, incorporant-hi plenament les activitats pre-
ventives en salut mental, amb la dotació econòmica 
necessària.

g) La implantació progressiva a tot el territori, en el 
marc del Programa de diagnòstic de malaltia i tras-
torns mentals en nens i joves amb fracàs escolar, d’un 
protocol específic d’atenció pel que fa als trastorns per 
dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), i coordi-
nar-lo amb els protocols de l’àmbit educatiu.

h) El desplegament progressiu arreu del territori del 
Pla de serveis individualitzats (PSI) de trastorns men-
tals severs, que actualment dóna cobertura al 67% de 
la població adulta, i del Programa d’atenció al trastorn 
psicòtic incipient, amb un 20% d’implantació en els 
centres de salut mental d’adults (CSMA), amb la dota-
ció adequada de professionals.

i) Un model d’atenció integrada entre els serveis de sa-
lut mental i els d’atenció a les drogodependències per a 
l’atenció a les persones amb patologia dual, que garan-
teixi un diagnòstic acurat amb relació a aquesta pato-
logia, i fer-ne el desplegament progressivament arreu 
del territori.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació al pla inte-
gral per a persones i familiars amb problemes de salut 

mental, insta el Govern a presentar a la Comissió de 
Salut d’aquest Parlament les accions desenvolupades 
durant l’any 2013 i els objectius per al 2014 per a les 
línies d’actuació prioritzades pel sector de salut men-
tal, especialment els destinats a la lluita contra l’estig-
ma, els recursos sociosanitaris i comunitaris i el Pla 
de reconversió dels llits sociosanitaris psiquiàtrics de 
llarga estada.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’avalu-
ació dels resultats a càrrec de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), insta el 
Govern a incorporar-hi l’informe de la Central de Re-
sultats sobre indicadors de prevalença i morbiditat, de 
seguiment de salut i trastorn mental, i d’accessibilitat, 
qualitat i costos per cada sector i regió sanitaris.

5. El Parlament de Catalunya, amb relació a la recerca 
i la innovació, insta el Govern a crear un programa de 
treball en xarxa de recerca i innovació en salut mental 
de Catalunya que inclogui la innovació organitzativa i 
les accions de salut pública.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a re-
butjar, conjuntament amb els grups parlamentaris, 
les modificacions de la Llei orgànica 10/1995, del 23 
de novembre, del Codi penal, actualment en tràmit al 
Congrés dels Diputats, que comportin un tractament 
injust, inadequat, estigmatitzador i discriminatori de 
les persones amb malaltia mental i, especialment, les 
que puguin conduir tant a una privació de llibertat il-
limitada en el temps com a l’establiment de llibertat 
vigilada il·limitada en el temps.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

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

Moció 72/X del Parlament de Catalunya, so
bre la qualitat de l’aire
Tram. 302-00110/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 25, 23.01.2014, DSPC-P 46

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de ge-
ner de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la qualitat de l’aire (tram. 302-00110/10), 
presentada per la diputada Hortènsia Grau Juan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 53007) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 53022).
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Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern, amb re-
lació a les dades incloses en el Pla d’actuació per a la 
millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015, a: 

a) Actualitzar, durant el primer semestre del 2014, les 
dades de l’inventari d’emissions i dels mapes d’immis-
sions atmosfèriques que consten en la diagnosi del Pla 
amb les avaluacions existents, incorporant-hi les esta-
dístiques de consum energètic i de mobilitat per a as-
solir més transversalitat de l’estratègia.

b) Aplicar com a valor límit de partícules PM10 el cor-
responent a l’avaluació del centil 90,4 sobre els mesu-
raments, que ha d’ésser inferior o igual a 50 µg/m3, 
d’acord amb l’annex I de la Directiva 2008/50/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, relativa a la qualitat 
de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a inclou-
re en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat 
de l’aire horitzó 2015 mesures efectives i de compli-
ment obligat per a la reducció progressiva del trànsit 
de vehicles privats, incloent-hi l’estimació sobre la mi-
llora prevista i el termini per a aconseguir-la, atès que 
aquest és un dels requisits mínims per a un pla de mi-
llora elaborat d’acord amb l’annex V de la Directiva 
2008/50/CE. En concret, pel que fa a mobilitat, el Par-
lament insta el Govern a: 

a) Incloure-hi mesures que incorporin sistemes intel-
ligents en zones urbanes o metropolitanes, que bo-
nifiquin econòmicament i amb ocupació d’espai els 
sistemes més nets i que penalitzin els mètodes més 
contaminants.

b) Avançar en la planificació de la delimitació de zo-
nes d’emissió baixa a escala supramunicipal.

c) Habilitar zones d’aparcament gratuït a la perifèria 
vinculades als títols de transport públic.

d) Incloure en la planificació urbanística les escoles, 
els centres geriàtrics i de salut i altres instal·lacions 
sensibles d’aquestes zones.

e) Mantenir la cooperació educativa amb les associa-
cions d’ens locals per a facilitar i promoure, per mitjà 
dels plans educatius d’entorn, les rutes escolars segures.

f) Introduir incentius per a la renovació, l’aplicació de 
millores tecnològiques i l’ús de vehicles elèctrics en el 
transport públic, en els vehicles de recollida d’escom-
braries, en la neteja viària i en el transport de merca-
deries.

g) Redistribuir els espais urbans a favor dels ciclistes 
i els vianants, situant progressivament els carrils bici 
fora de les voreres, sempre que sigui possible, i po-
sant-los als carrils existents.

h) Adoptar mesures que facilitin la intermodalitat, es-
pecialment la combinació entre el transport públic i la 
bicicleta, i instal·lar aparcaments per a bicicletes.

i) Continuar desenvolupant l’actual sistema de control 
del trànsit i integrar a la gestió del trànsit per a mi-
llorar la mobilitat la gestió de l’optimació de la quali-
tat de l’aire, relacionant amb el sistema de control del 
trànsit els sistemes de monitoratge i pronòstic de qua-
litat de l’aire, de manera que generin escenaris de con-
trol del trànsit objectius.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a poten-
ciar i incentivar el millorament i l’ús del transport pú-
blic urbà i interurbà a les zones que són objecte d’ac-
tuació del Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 
horitzó 2015, incloent-hi les mesures següents: 

a) La gestió eficient dels semàfors amb prioritat, la 
creació de nous serveis perimetrals i la creació de car-
rils bus i de trams d’avançament per a autobusos als 
accessos a les ciutats de la regió metropolitana de Bar-
celona i a altres zones amb congestió.

b) El millorament de la freqüència de pas de les líni-
es del metro i del Metro del Vallès i el Metro del Baix 
Llobregat - Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, entre d’altres, d’acord amb el que establei-
xen els plans més específics d’aquests àmbits, com el 
Pla director de mobilitat 2008-2012.

c) L’impuls del Pla estratègic de la bicicleta, en la línia 
del Pla director d’infraestructures de la regió metropo-
litana de Barcelona 2011-2020.

d) La potenciació de les infraestructures de carril bus 
i de trams d’avançament per a autobusos als accessos 
a les ciutats.

e) L’execució d’infraestructures per a afavorir el trans-
vasament modal cap al transport públic.

f) La implantació del nou sistema tarifari T-Mobilitat, 
que ha de comportar un canvi en la concepció del trac-
tament dels usuaris dels serveis de transport públic, 
amb una simplificació i modulació de les tarifes que 
també inclogui la variable ambiental de la contamina-
ció atmosfèrica i la qualitat de l’aire.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desen-
volupar de manera obligatòria en les empreses públi-
ques de més de cent treballadors i en les privades de 
més de dos-cents treballadors, i també en els polígons 
industrials situats dins de les zones que són objecte 
d’actuació del Pla per a la millora de la qualitat de l’ai-
re horitzó 2015, l’elaboració de plans de desplaçament 
i de mobilitat d’empresa, amb la tutela de la Generali-
tat i la participació dels agents socials i els municipis, 
d’acord amb la Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mo-
bilitat.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ela-
borar i aplicar obligatòriament i de manera progres-
siva plans de mobilitat sostenible per a tots els edifi-
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cis de l’Administració pública, a partir d’un volum de 
dues-centes persones entre treballadors i usuaris, que 
estiguin situats en els quaranta municipis que són ob-
jecte d’actuació del Pla per a la millora de la qualitat 
de l’aire horitzó 2015, tal com s’ha fet a l’Edifici de la 
Generalitat de Girona (Santa Caterina), d’acord amb la 
Llei 9/2003.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a esta-
blir, prioritzant les mesures de sensibilització i pre-
venció, un règim sancionador per a les mesures de 
compliment obligat. La recaptació obtinguda s’ha 
d’invertir en campanyes de sensibilització i millores 
del mateix Pla d’actuació per a la millora de la qualitat 
de l’aire horitzó 2015.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar fent campanyes d’informació i sensibilització que 
expliquin a la població la gravetat real del problema i 
les mesures obligatòries del Pla d’actuació per a la mi-
llora de la qualitat de l’aire horitzó 2015, amb les con-
seqüències negatives sobre la salut i la qualitat de vida 
de la contaminació atmosfèrica produïda pel trànsit, i 
que promoguin l’ús del transport públic.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan-
tir l’eficiència del Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire horitzó 2015 en: 

a) Les estratègies de comunicació efectives cap a la 
població.

b) Les mesures de mitigació que siguin aplicades als 
centres escolars, geriàtrics, hospitals i altres equipa-
ments sensibles.

c) La necessitat d’establir convenis i protocols amb les 
indústries incloses en el Pla.

d) L’adopció de mesures temporals de restricció dels 
vehicles en les zones afectades en funció dels llindars 
de contaminació superats.

9. En el marc de l’elaboració d’un projecte de llei 
d’energies renovables que transposi completament la 
Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, relativa al foment de l’ús d’energia procedent 
de fonts renovables, i que estableixi un marc regula-
dor estable, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
a estudiar l’aprovació d’una normativa, prenent com a 
base el que estableixi la Unió Europea, que reguli la 
posada en marxa d’instal·lacions de combustió de bio-
massa per a ús residencial i edificis públics, tenint en 
compte, a més del punt de vista energètic, els paràme-
tres analitzats pels científics, com les densitats, la lo-
calització i la combinació de fonts contaminants, per a 
evitar problemes de superació dels nivells de contami-
nació atmosfèrica.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir un pla per al port de Barcelona que afavo-
reixi l’ús de combustibles de menor impacte ambien-
tal, per a reduir les emissions tant en els vaixells com 

en el transport terrestre a l’interior del port, i que po-
tenciï el transport ferroviari de les mercaderies que te-
nen com a origen o destinació el port.

b) Millorar la manipulació dels materials que puguin 
produir un increment significatiu de PM10 i PM2,5 a 
l’aire durant la càrrega i descàrrega de mercaderies 
dels vaixells comercials.

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer 
complir rigorosament les mesures eficaces per a redu-
ir les emissions procedents de la indústria, adaptant 
al més aviat possible l’aplicació de la directiva estatal 
d’emissions industrials i els plans de vigilància inte-
grals a les activitats potencialment contaminants de la 
zona de protecció especial.

12. El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar reclamant al Govern de l’Estat que acceleri l’apli-
cació de les mesures del Pla aire, especialment les que 
són competència de l’Estat i poden incidir de manera 
més substancial en la millora de la qualitat de l’aire a 
Catalunya, com les modificacions legislatives necessà-
ries perquè els ajuntaments puguin aplicar criteris de 
contaminació ambiental en l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica.

13. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear 
una comissió rectora del Pla d’actuació per a la millora 
de la qualitat de l’aire horitzó 2015 que inclogui com a 
mínim els departaments implicats, representants dels 
ens locals i de la regió metropolitana de Barcelona i 
experts externs reconeguts, per a fer-ne un seguiment 
semestral. Aquest seguiment s’ha de fer efectiu amb 
l’elaboració d’informes públics anuals que recullin els 
indicadors que permetin conèixer l’estat d’execució del 
Pla i l’eficàcia de les mesures aplicades.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

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

Moció 73/X del Parlament de Catalunya, so
bre l’atenció als infants i adolescents tute
lats
Tram. 302-00111/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 25, 23.01.2014, DSPC-P 46

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de ge-
ner de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’atenció als infants i adolescents tutelats 
(tram. 302-00111/10), presentada per la diputada Ag-
nès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d’Esquer-
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ra Republicana de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 52948), 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 52987), pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 53005) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 53024).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reforçar els itineraris formatius per als infants i 
adolescents tutelats i extutelats, els quals hauran d’és-
ser supervisats per un professional de referència únic 
per a cadascun i verificats per programes específics 
que avalin la dedicació, l’esforç i la consecució dels 
objectius. També garantir, com a mínim, que els in-
fants i adolescents tutelats i extutelats disposin, tant 
en la fase de tutela com en la d’extutelat, de classes de 
reforç escolar, d’espais diferenciats dins els centres ap-
tes per a l’estudi, de beques per a dur a terme estudis 
universitaris o de formació professional que cobreixin 
l’habitatge i la manutenció fins que aquests es finalit-
zin i de la gratuïtat de les matrícules universitàries. I 
assegurar, al mateix temps, que es doni una atenció 
prioritària als infants i adolescents amb algun tipus de 
discapacitat.

b) Garantir que els recursos derivats de les prestaci-
ons i les pensions de la seguretat social es destinin a 
reforçar l’educació dels infants i adolescents tutelats i 
els joves extutelats, donant-los la màxima informació 
i apoderant-los per a participar en aquest procés, tal 
com estableix l’article 7 de la Llei 14/2010, del 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència.

c) Mantenir els joves extutelats com a col·lectiu prio-
ritari dins dels instruments de suport als llogaters del 
Pla per al dret a l’habitatge i al Pla territorial sectorial 
d’habitatge.

d) Disposar periòdicament de sistemes d’informació i 
anàlisi sobre la situació dels infants tutelats en l’àmbit 
de l’educació i d’informació homogènia sobre els cos-
tos econòmics dels serveis de protecció a la infància.

e) Fomentar i estendre els programes de mentoria diri-
gits a infants i joves tutelats i extutelats, com a instru-
ment per a abordar situacions de risc d’exclusió social 
i afavorir els processos d’inclusió educativa, laboral i 
social d’aquests infants i joves.

f) Garantir que qualsevol modificació dels criteris de 
gestió i concertació de places residencials per a in-
fants i adolescents sigui fruit d’un procés de diàleg i 
un acord amb les entitats.

g) Garantir que qualsevol estalvi que es doni en la ges-
tió i concertació de places residencials per a infants i 

adolescents en situació de desemparament o de guarda 
protectora reverteixi en benefici de les partides desti-
nades a l’atenció a la infància i adolescència tutelades, 
sigui en polítiques preventives, d’atenció i de segui-
ment dels extutelats o en famílies acollidores.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

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

Moció 74/X del Parlament de Catalunya, so
bre la situació de les persones amb depen
dència
Tram. 302-00112/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 25, 23.01.2014, DSPC-P 46

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de ge-
ner de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la situació de les persones amb depen-
dència (tram. 302-00112/10), presentada per la dipu-
tada Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 52947), pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 53017) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
53025).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya denuncia l’actuació del 
Govern de l’Estat pel que fa a les modificacions de la 
Llei estatal 39/2006, del 14 de desembre, de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en si-
tuació de dependència (LAPAD), totes restrictives tant 
pel que fa als drets de les persones com a la reducció 
dels recursos que s’hi destinen.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan-
tir un model d’atenció a les persones en situació de de-
pendència i de promoció de l’autonomia personal que 
ofereixi seguretat en l’exercici dels drets de les perso-
nes en aquesta situació.

3. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la governan-
ça del sistema d’atenció a les persones amb dependèn-
cia a Catalunya, insta el Govern a convocar una sessió 
monogràfica del Consell General de Serveis Socials de 
Catalunya – on són representats, entre altres, els sin-
dicats, col·legis professionals i organitzacions empre-
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sarials– sobre la situació i les propostes de millora de 
l’atenció a les persones amb dependència.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dispo-
sar d’un sistema d’informació que: 

a) Permeti als usuaris de conèixer en tot moment l’es-
tat de tramitació dels expedients que els afecten.

b) Ampliï el nombre de dades que conformen el Mapa 
de serveis socials de Catalunya per a incloure-hi anu-
alment l’evolució de totes les variables descriptores del 
sistema d’atenció a la dependència, estratificades per 
graus i tipologies i per territori.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a afrontar la violència per motius polítics
Tram. 300-00122/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 23.01.2014, DSPC-P 46.

Interpel·lació al Govern sobre la pèrdua de 
drets en matèria sanitària
Tram. 300-00123/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 23.01.2014, DSPC-P 46.

Interpel·lació al Govern sobre els drets de les 
dones
Tram. 300-00124/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 23.01.2014, DSPC-P 46.

Interpel·lació al Govern sobre les conseqüèn
cies sanitàries de les retallades
Tram. 300-00125/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 23.01.2014, DSPC-P 46.

 Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’impuls de les tecnologies de la informació 
i de la comunicació
Tram. 300-00126/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 23.01.2014, DSPC-P 46.

Interpel·lació al Govern sobre el Fons de co
operació localó
Tram. 300-00127/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 23.01.2014, DSPC-P 46.

Interpel·lació al Govern sobre l’avantprojecte 
de llei orgànica de protecció de la seguretat 
ciutadana
Tram. 300-00128/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 23.01.2014, DSPC-P 46.
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1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell sobre accions 
d’informació i de promoció dels productes 
agrícoles en el mercat interior i en tercers 
països
Tram. 295-00120/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, d’acord amb l’article 181 del 
Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re
lació a la Proposta de directiva del Consell 
relativa a la introducció en el mercat d’ali
ments derivats de clons d’animals
Tram. 295-00133/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’ar-
ticle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

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

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la utilització de l’escola com a ei
na de construcció nacional
Tram. 302-00113/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 25, 
tinguda el 23.01.2014, DSPC-P 46.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la convocatòria d’un referèndum 
d’autodeterminació
Tram. 302-00114/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 25, 
tinguda el 23.01.2014, DSPC-P 46.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 

I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació del llibre cin
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 200-00005/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei·

xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 52984; 53026).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.01.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 22.01.2014.

Projecte de llei de mesures fiscals, adminis
tratives, financeres i del sector públic
Tram. 200-00011/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 240)

Al BOPC 240, a la pàg. 15, en les esmenes subsegüents 
al Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,

On diu: «Esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 52582)»

Ha de dir: «Esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 52582)»

Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 200-00015/10

Text presentat

Reg. 52581 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

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 la Presidència, s’aprova 
la iniciativa SIG13PRE1108 Avantprojecte de llei de 
modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exer-
cici de les professions de l’esport, i s’autoritza l’esmen-
tat conseller perquè el presenti al Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 14 de gener de 2014.

Barcelona, 14 de gener de 2014

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, 
de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport

Preàmbul

Amb data 2 de maig de 2008 es va publicar en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 3/2008 
de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’es-
port, que regula els aspectes bàsics de l’exercici de les 
professions de l’esport a Catalunya, estableix d’una 
manera expressa quines són aquestes professions, de-
termina les titulacions necessàries per exercir-les i 
atribueix a cada professió el seu propi àmbit funcional 
general.

Transcorreguts cinc anys des de l’aprovació de la Llei, 
l’Administració esportiva de la Generalitat, per la seva 
experiència acumulada en l’aplicació de la norma, ha 
detectat la necessitat d’efectuar modificacions en di-
versos preceptes, dotant-los d’una nova redacció, així 
com també durant aquest període s’ha posat de mani-
fest la conveniència de recollir i donar regulació legal 
a diferents situacions que es plantegen dins de l’ampli 
col·lectiu que desenvolupa la seva professió en l’àmbit 
de l’esport i que actualment es troba, en alguns supò-
sits, davant d’un buit legal, al qual cal donar un con-
tingut normatiu.

En aquest període de temps s’ha produït el desenvo-
lupament reglamentari de la Llei 3/2008 que cal con-
siderar com a factor fonamental, ja que ha estat l’apli-
cació de les normes de desenvolupament una de les 
causes més rellevants que han conduit a plantejar la 
present modificació del text legal.

Així, mitjançant el Decret 68/2009, de 28 d’abril, es 
va regular el Registre Oficial de Professionals de l’Es-
port de Catalunya.

S’aprovà també el Decret 107/2009, de 14 de juliol, 
pel qual es regula el procediment d’habilitació per a 
l’exercici de les professions previstes a la Llei 3/2008, 
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de 23 d’abril, sobre l’exercici de les professions de 
l’esport, sense disposar de la titulació requerida a la 
Llei que va desplegar reglamentàriament la disposició 
transitòria primera de la citada Llei 3/2008. Mitjan-
çant aquesta norma es va articular un procediment que 
va permetre habilitar les persones que havien estat tre-
ballant professionalment abans de la publicació de la 
Llei, a fi que amb aquesta habilitació poguessin seguir 
exercint la professió. El decret va fixar un termini per 
a l’habilitació que ja va concloure.

I mitjançant la Resolució VCP/1921/2009, de 3 de ju-
liol, es va regular el procediment de validació d’apre-
nentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 
de formacions esportives en període transitori, a partir 
de la qual es van publicar diverses convocatòries de 
validació. Aquestes disposicions van establir uns pe-
ríodes per tramitar les inscripcions en el Registre Ofi-
cial de Professionals de l’Esport de Catalunya, un cop 
obtingudes les validacions, períodes que ja han trans-
corregut.

D’altra banda cal destacar que, tal com preveu l’Acord 
de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció 
i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Gene-
ralitat-Estat en relació amb la Llei 3/2008, en la reunió 
duta a terme el dia 29 de gener de 2009, i al qual es va 
donar publicitat mitjançant Resolució IRP/262/2009, 
de 9 de febrer, el Consell de Govern de la Generalitat 
de Catalunya es compromet a promoure’n la modifica-
ció del text.

Per això, i per tal de donar compliment a l’Acord es-
mentat, en la modificació de la Llei es preveu que, per 
a l’exercici de les professions que s’hi regulen, les for-
macions es poden acreditar, tant mitjançant els títols 
als quals al·ludeix l’articulat de la Llei, com per altres 
noves titulacions exigibles a mesura de la seva implan-
tació, i també per les titulacions obtingudes en els Es-
tats membres de la Unió Europea.

Així mateix, s’incorpora en el text que les formacions 
es poden acreditar mitjançant els certificats d’acredita-
ció, de professionalitat o d’altres reconeixements que 
duguin a terme els departaments competents en matè-
ria d’educació, ocupació i esport.

La primera modificació del text legal la trobem en 
les professions que resten fora de l’àmbit de la Llei 
3/2008. Des de la publicació de la Llei s’han regulat 
les formacions de modalitats esportives com el salva-
ment i socorrisme, i el busseig esportiu amb escafan-
dre autònom. En el text de la Llei que ara es modifica, 
aquestes activitats professionals i no merament espor-
tives estaven exemptes del seu compliment. Aquest fet 
era produït per l’existència de dues formacions i cer-
tificacions diferenciades: la professional utilitària i la 
merament esportiva.

En el cas del busseig i atenent a la publicació dels nous 
títols de formació professional mitjançant el Reial de-
cret 932/2010, de 23 de juliol, pel qual s’estableix el tí-

tol de tècnic esportiu en busseig esportiu amb escafan-
dre autònom, apareixen nous escenaris ja que el Reial 
decret va derogar a partir del setembre de l’any 2011 el 
Decret 2055/1969, de 25 de setembre, pel que es regu-
la l’exercici d’activitats subaquàtiques en el que es re-
fereix als títols de bussejador monitor i bussejador ins-
tructor. Per aquest motiu, situa aquests professionals 
en el sector i dins la regulació de la Llei de l’exercici 
de les professions de l’esport, concretament en les pro-
fessions dels monitors esportius o entrenadors espor-
tius, a excepció dels centres d’immersió regulats per la 
seva pròpia normativa.

Una situació similar és la dels professionals de sal-
vament i socorrisme, respecte als quals es va publi-
car el Reial decret 878/2011, de 24 de juny, pel que 
s’estableix el títol de tècnic esportiu en salvament i 
socorrisme i que en el seu perfil i competències pro-
fessionals determina les funcions tant utilitària com 
esportiva i, per aquest motiu, situa aquests profes-
sionals en el sector i dins la regulació de la Llei de 
l’exercici de les professions de l’esport, concretament 
en les professions dels monitors esportius i d’entrena-
dors esportius.

Una altra de les primeres novetats de la present regula-
ció és la incorporació, dins de l’articulat, de la referèn-
cia als nivells del Marc Europeu de Qualificacions, ai-
xí com la valoració de les competències professionals.

Ara amb la present modificació, la proposta de reco-
manació 2006/1063 (COD) del Parlament Europeu i 
del Consell Europeu, que ja es va tenir en compte per a 
l’aprovació de la Llei 3/2008, continua essent un refe-
rent que s’ha utilitzat per a la valoració de competènci-
es, l’assignació d’àmbits de treball i el control adequat 
de l’exercici dels professionals.

La modificació també incideix en la nomenclatura de 
dues professions de l’esport que s’han modificat, a fi 
d’identificar més clarament la professió amb el sector 
esportiu: es tracta de les professions d’animador o ani-
madora i monitor o monitora esportiu professional i 
dels entrenadors o entrenadores professionals.

També s’ha considerat convenient incloure a l’articulat 
la possibilitat del reconeixement i incorporació dels i 
les professionals, degudament inscrits en el Registre 
Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, en 
altres registres de professionals de l’esport de d’altres 
estats membres de la Unió Europea, ja que en els dar-
rers anys s’han creat alguns registres de professionals 
del sector esportiu a nivell europeu.

Quant als deures dels i les professionals, per tal de cla-
rificar-los, s’ha puntualitzat i millorat el redactat en el 
que fa referència a dues de les obligacions dels profes-
sionals.

La nova regulació es completa amb la incorporació 
d’algunes disposicions addicionals i la modificació de 
disposicions transitòries i finals contingudes en el text 
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de la Llei 3/2008, per tal d’atendre noves necessitats 
detectades en el sector professional regulat per la Llei, 
i a les quals cal donar la cobertura legal necessària: 

Així, s’ha incorporat una disposició addicional quar-
ta, ja que s’ha estimat que cal resoldre, a demanda del 
sector professional, la situació derivada dels tècnics 
que es dediquen a desenvolupar tasques en l’àmbit de 
les activitats físiques i esportives per a infants i joves 
menors d’edat, ja sigui el personal que s’encarrega de 
la dinamització i desenvolupament de les pròpies ac-
tivitats poliesportives, com també el personal que in-
tervé en esdeveniments esportius per a menors d’edat. 
Aquest sector, que porta a terme activitats d’iniciació 
en associacions i agrupacions esportives, entitats lo-
cals o centres educatius, on es realitzen activitats po-
liesportives, actualment no està regulat a la Llei de les 
professions de l’esport i, atès que la voluntat de la Ge-
neralitat és incloure-l’hi, s’ha previst l’esmentada dis-
posició addicional.

En la mateixa disposició addicional s’ha estimat tam-
bé que cal resoldre, a demanda del sector federatiu i de 
la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la si-
tuació de les persones que es dediquen a desenvolupar 
tasques a nivell bàsic en una modalitat esportiva con-
creta en les entitats esportives.

D’altra banda, cal exposar altres dues situacions pro-
blemàtiques en què es troben alguns professionals des 
de l’entrada en vigor de la Llei 3/2008 i que, en alguns 
casos, es veuen impossibilitats de complir amb l’obli-
gació d’estar registrats com a professionals a Catalu-
nya, problemàtica que es vol resoldre amb la incorpo-
ració d’una nova disposició addicional cinquena.

La primera situació s’ha detectat en els tècnics que 
professionalment exerceixen com a entrenadors o en-
trenadores professionals de modalitats esportives le-
galment reconegudes pel Consell Català de l’Esport, 
que estan assumides per federacions esportives cata-
lanes inscrites al Consell Català de l’Esport, però als 
qual l’Administració no els pot oferir formació ofici-
al, ja que la modalitat no esta reconeguda per part del 
Consell Superior d’Esports. L’article 8 de la Llei es-
tatal 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport atribueix al 
Consell Superior d’Esports la competència per a reco-
nèixer l’existència d’una modalitat esportiva.

La segona d’aquestes situacions ve determinada per la 
normativa de la formació, tant dels ensenyaments es-
portius com la dels tècnics d’esport en període trans-
itori, de les modalitats esportives legalment recone-
gudes, també d’acord amb el citat article 8 de la Llei 
estatal 10/1990, de l’esport.

En la formació en modalitats esportives reconegudes 
pel Consell Superior d’Esports en període transitori, i 
que encara no s’ha publicat el pla formatiu de la moda-
litat o especialitat esportiva en el BOE, no es pot de-
senvolupar la formació a Catalunya.

Davant d’aquestes dues situacions i per tal de donar 
una solució transitòria que permeti al col·lectiu exer-
cir la seva professió dins la legalitat, s’ha previst que 
l’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent 
del Consell Català de l’Esport pugui portar a terme 
la formació corresponent a les modalitats esportives 
legalment reconegudes pel Consell Català de l’Esport 
i assignades a federacions esportives catalanes, inscri-
tes al Consell Català de l’Esport, encara que aquesta 
modalitat no estigui reconeguda pel Consell Superi-
or d’Esports. I que, així mateix, pugui transitòriament 
oferir formació respecte a les modalitats esportives 
que es troben en període transitori i que no tenen enca-
ra el pla formatiu publicat en el BOE.

D’aquesta manera, els i les professionals podran ser 
inscrits al Registre Oficial de Professionals de l’Esport 
de Catalunya, al qual sense aquesta formació no hi po-
dien accedir.

Pel que fa al règim transitori, es modifica la dispo-
sició transitòria tercera, donada la diversitat de situ-
acions i problemes plantejats davant l’Administració 
esportiva per part de múltiples entitats esportives i 
tècnics en actiu, els quals, tot i que el Consell Català 
de l’Esport ha vingut realitzant una tasca important 
d’informació i difusió de la Llei 3/2008, encara no 
han pogut adaptar l’exercici de la seva professió als 
mandats legals.

Per això, s’ha valorat necessari que la Generalitat, 
mitjançant el Consell Català de l’Esport, pugui donar 
sortida a aquests professionals del sector esportiu que 
disposen de diversos certificats que acrediten tant la 
formació com l’experiència professional i se’ls ator-
guin les atribucions i competències per poder incorpo-
rar-los al Registre Oficial de Professionals de l’Esport 
de Catalunya.

De l’aplicació de la Llei, un dels temes que no s’han 
resolt ha estat desplegar la previsió continguda a la 
disposició final setena: establir i desenvolupar un pro-
cediment per tal de fixar els mínims requisits de for-
mació complementaria i d’experiència professional per 
poder desenvolupar professionalment la tasca d’aque-
lles professions que estableix la Llei i que així ho re-
quereixin. Ara, amb la modificació d’aquesta disposi-
ció, es permet desenvolupar aquest procediment.

Així mateix i per últim, es preveu una modificació de 
la disposició final relativa a la reglamentació federa-
tiva, ja que transcorreguts els anys des de l’aplicació 
de la Llei 3/2008 i atenent al desenvolupament del vo-
luntariat, s’ha considerat necessari que les federacions 
esportives puguin realitzar una formació mínima, per 
tal de garantir la salut dels practicants. Aquesta for-
mació serà certificada per l’Administració esportiva, 
concretament des de l’òrgan docent del Consell Català 
de l’Esport, atenent a les funcions de l’Escola Catala-
na de l’Esport determinades en el Decret 4/1994, d’11 
de gener.
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Pel que fa a l’exigibilitat de les titulacions i certificaci-
ons regulades en la Llei s’estableix, en una disposició 
final relativa a l’entrada en vigor, que només són exigi-
bles a partir de l’1 de gener del 2015, una vegada fina-
litzat el període de suspensió de la vigència dels apar-
tats 1 (excepte els epígrafs c i d) i 3 de l’article 13 de 
la Llei, establert per la disposició addicional tercera de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa, i pel Decret-
llei 6/2012, del 27 de desembre.

Article 1. Modificació de l’article 1

Es modifica l’apartat 5 de l’article 1, que resta redactat 
de la manera següent: 

«Resten fora de l’àmbit d’aquesta llei les professi-
ons relacionades amb les activitats nauticoesportives, 
les activitats esportives que es basen en la conducció 
d’aparells o de vehicles de motor, amb l’excepció dels 
monitors esportius professionals i dels entrenadors 
professionals dels esports corresponents. També en 
resten fora les professions exercides pels àrbitres i els 
jutges esportius.»

Article 2. Modificació de l’article 2

1. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 2, que 
resten redactats de la manera següent: 

«1. S’entén per professió de l’esport, a l’efecte d’aques-
ta llei, la que s’exerceix específicament en els diversos 
àmbits de les activitats físiques i esportives, mitjan-
çant l’aplicació de coneixements i tècniques propis de 
les ciències de l’esport. Els diferents graus de conei-
xements, habilitats i competències de cada professió 
estan relacionats en els nivells del Marc europeu de 
Qualificacions (EQF) en 8 nivells.

»Aquests professionals disposen de les competències 
exclusives dins del territori català en la planificació, 
execució o supervisió detallada dels plans d’exerci-
ci o entrenament fonamentats en la millor evidència 
científica disponible, essent responsables dins les se-
ves atribucions de vetllar per la seguretat de les per-
sones.

»Les competències i coneixements necessaris per 
exercir una professió es poden acreditar mitjançant 
les titulacions, certificacions o l’experiència adequada 
acreditada segons la normativa de referència.» 

«2. Aquesta llei reconeix i regula les professions se-
güents com a pròpies de l’àmbit de l’esport: 

»a) Professors i professores d’educació física.

»b) Monitors i monitores esportius.

»c) Entrenadors i entrenadores esportius (referits a un 
esport específic).

»d) Directors i directores esportius.»

Article 3. Incorporació d’un nou article 6 bis

S’incorpora un nou article 6 bis, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Acreditació de la formació per a l’exercici professi-
onal

»Per a l’exercici de les professions a què fan referèn-
cia els preceptes anteriors, les formacions es poden 
acreditar tant mitjançant els títols als quals al·ludeixen 
aquests articles, com per altres noves titulacions exigi-
bles a partir de la seva implantació, i també per les ti-
tulacions equivalents i homologades, obtingudes en els 
Estats membres de la Unió Europea.

»Així mateix, les formacions es poden acreditar mit-
jançant els certificats següents: 

»– certificat de professionalitat

»– certificat de crèdits, unitats formatives o unitats de 
competència

»– certificat de superació de les formacions mínimes 
per als monitors esportius de les activitats de dina-
mització poliesportiva, lliurat per l’Escola Catalana 
de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

»– certificat de cursos de formació de les federacions, 
per al desenvolupament de la iniciació esportiva bàsi-
ca, reconegut per l’Escola Catalana de l’Esport,

»– certificats que resultin de les previsions contingu-
des en l’ordenament vigent a cada moment.»

Article 4. Incorporació d’un nou apartat a 
l’article 8

S’incorpora l’apartat 6 a l’article 8, que resta redactat 
de la manera següent: 

«6. La Secretaria General de l’Esport ha d’establir els 
convenis i acords d’equiparació de professions i com-
petències mínimes amb altres registres de professi-
onals de l’esport d’altres estats membres de la Unió 
Europea, per tal de fer-ne el reconeixement en els dife-
rents sectors de l’esport.

»Amb aquests convenis i acords signats, els i les pro-
fessionals catalans inscrits al Registre Oficial de Pro-
fessionals de l’Esport de Catalunya, poden accedir als 
registres de professionals de l’esport europeus i, qual-
sevol professional inscrit en un registre europeu, prè-
via sol·licitud, pot accedir al Registre Oficial de Pro-
fessionals de l’Esport de Catalunya».

Article 5. Modificació de l’article 9

Es modifiquen els apartats m), n) q) i t) de l’article 9, 
que resten redactats de la manera següent: 

«m) Col·laborar activament a promoure el degut con-
trol mèdic dels esportistes per mitjà dels professionals 
de la sanitat. Controlar les normes alimentàries adap-
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tades al sexe dels esportistes i als seus cicles vitals 
concrets.»

«n) Col·laborar activament amb tots els professionals 
que puguin ajudar els esportistes a millorar-ne el ren-
diment o la salut, atenent a les diferents necessitats i 
particularitats derivades de seu gener. Acompanyar les 
esportistes en les transformacions del seu cos, i en els 
qüestionaments de les esportistes en la protecció dels 
seus drets en relació a la seva feminitat, sexualitat i 
reproducció.

«q) Exercir l’actuació professional protegint els i les 
esportistes, especialment els menors d’edat, de tota ex-
plotació abusiva i de qualsevol forma d’abús o asset-
jament sexual. No promoure el consum de productes 
per a la pràctica de les activitats físiques i esportives 
en l’elaboració dels quals se sàpiga, d’una manera con-
trastada, que intervé mà d’obra infantil.»

«t) Fer servir productes esportius adequats –calçat, ro-
ba, material i equipaments– en el procés de fabricació 
dels quals no s’atempti contra el medi natural. Si en 
l’exercici professional hi intervenen animals, se n’ha 
de garantir el bon tracte i la cura.»

Article 6. Incorporació d’una nova disposició 
addicional

S’incorpora la disposició addicional quarta, que resta 
redactada de la manera següent: 

«Disposició addicional quarta. Incorporació de profes-
sionals del sector de la dinamització d’activitats poli-
esportives a Catalunya i del sector de l’àmbit federatiu.

»1. L’Administració esportiva de la Generalitat ha 
d’incorporar al Registre Oficial de Professionals de 
l’Esport de Catalunya, les persones que es dediquen 
a desenvolupar tasques en l’àmbit de les activitats fí-
siques i esportives per a infants i joves menors d’edat, 
ja sigui el personal que s’encarrega de la dinamització 
i desenvolupament de les pròpies activitats esportives 
o poliesportives, com també el personal que intervé en 
esdeveniments esportius per a menors d’edat.

»2. Aquestes activitats poliesportives es porten a ter-
me en patronats municipals, ajuntaments, consells 
comarcals, AMPA, centres educatius, associacions 
esportives escolars, consells esportius i entitats degu-
dament inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Es-
portives del Consell Català de l’Esport.

»3. Atès que no existeix formació oficial inicial polies-
portiva en aquestes activitats, en un nivell bàsic, i amb 
la finalitat que aquest sector no resti fora de la Llei de 
les professions de l’esport, l’Administració ha d’oferir 
una oferta formativa especifica, atenent als mínims es-
tablerts a la normativa vigent. Aquesta formació l’ha 
de desenvolupar i certificar, un cop superada la forma-
ció, l’Escola Catalana de l’Esport com a òrgan docent 
del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Ca-
talunya.

»4. Així mateix i pel que fa a l’àmbit federatiu l’Admi-
nistració esportiva de la Generalitat ha d’incorporar al 
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Cata-
lunya, les persones que es dediquen a desenvolupar la 
iniciació esportiva bàsica, que doni resposta a unes ne-
cessitats del sector de l’esport federat que no quedaven 
prou recollides amb la formació reglada dels ensenya-
ments esportius de règim especial.

»5. Atesa la realitat del desenvolupament de les acti-
vitats d’una modalitat esportiva a nivell bàsic, que es 
porten a terme en federacions esportives, consells es-
portius i entitats degudament inscrites o adscrites al 
Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de 
l’Esport, i ates que les federacions esportives catalanes 
desenvolupen formació per atendre a aquestes perso-
nes que es dediquen a desenvolupar tasques molt bà-
siques en una modalitat esportiva, i per tal que aquest 
sector no resti fora de les professions de l’àmbit de la 
Llei, el Departament d’Ensenyament podrà regular el 
reconeixement acadèmic d’aquesta formació, mitjan-
çant l’òrgan docent del Consell Català de l’Esport que 
és l’Escola Catalana de l’Esport. D’aquesta manera, 
aquests tècnics es podran incorporar al Registre de 
Professionals de l’Esport de Catalunya.

»6. Els o les professionals que disposin d’aquestes cer-
tificacions esmentades en els apartats 3 i 5 s’han d’ins-
criure d’ofici al Registre Oficial de Professionals de 
l’Esport de Catalunya.

Article 7. Incorporació d’una nova disposició 
addicional

S’incorpora la disposició addicional cinquena, que 
resta redactada de la manera següent: 

«Acreditació de professionals de les modalitats i dis-
ciplines esportives reconegudes per l’Administració 
esportiva catalana i inscrites en el Registre d’Entitats 
Esportives de la Generalitat de Catalunya o d’aquelles 
que, tot i estar reconegudes pel Consell Superior d’Es-
ports, no se n’hagi publicat el pla formatiu.

»1. Transitòriament a Catalunya, l’Escola Catalana de 
l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, ha de dur a 
terme la formació de les modalitats esportives que es-
tan inscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Ge-
neralitat de Catalunya, però no estan reconegudes com 
a modalitats esportives pel Consell Superior d’Esports 
i, per tant, no es pot desenvolupar la formació oficial i 
reconeguda a nivell estatal.

»2. Així mateix, i pel que fa a les modalitats esportives 
reconegudes pel Consell Superior d’Esports, en perío-
de transitori, i de les quals encara no s’ha publicat el 
pla formatiu en el Butlletí Oficial de l’Estat, transitòri-
ament l’Escola Catalana de l’Esport ha de dur a terme 
la formació d’aquestes modalitats.
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»3. Aquesta formació ha de complir amb els con-
tinguts mínims establerts en la normativa vigent. 
D’aquesta manera, els i les professionals que superin 
el curs de formació i disposin del certificat acredita-
tiu de l’Escola Catalana de l’Esport, s’han d’inscriure 
d’ofici en el Registre Oficial de Professionals de l’Es-
port de Catalunya, en la modalitat o especialitat que 
correspongui.»

Article 8. Modificació de la disposició 
transitòria tercera

Es modifica el títol i l’apartat 1 de la disposició trans-
itòria tercera, que resten redactats de la manera se-
güent: 

«Acreditació i incorporació registral per a l’exercici de 
les professions de l’esport dels monitors o monitores 
esportius i dels entrenadors o entrenadores esportius.

»1. Per a l’exercici de les professions de monitor o mo-
nitora esportiu i entrenador o entrenadora esportiu el 
Govern ha verificat una manca real de professionals 
titulats per a atendre la demanda existent o be ha cons-
tatat l’existència de nous àmbits de treball amb una 
manca de formació específica, per la qual cosa les per-
sones que disposen d’alguns dels certificats que s’enu-
meren a continuació, poden sol·licitar la inscripció al 
Registre Oficial de Professionals de l’Esport: 

»1. Certificat de Professionalitat de la família de les 
activitats físiques i esportives, lliurat pel Departament 
d’Empresa i Ocupació.

»2. Certificat de crèdits, unitats formatives o unitats de 
competència lliurat d’acord amb la normativa vigent.

»3. Certificat de superació de les formacions míni-
mes per als monitors esportius de les activitats de di-
namització poliesportiva, lliurat per l’Escola Catalana 
de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

»4. Certificat de cursos de formació per al desenvolu-
pament de la iniciació esportiva bàsica, lliurat per les 
federacions esportives, i reconegut per l’Escola Cata-
lana de l’Esport.

»5. Certificats que resultin de les previsions contingu-
des en l’ordenament vigent a cada moment.

»També es considera que té la competència professio-
nal suficient tothom qui tingui el certificat correspo-
nent al primer nivell o el cicle inicial del grau mitjà 
dels ensenyaments esportius o de la formació del ni-
vell 1 en període transitori, en relació a la modalitat 
esportiva.»

Article 9. Modificació de la disposició final 
setena

Es modifica la disposició final setena, que resta redac-
tada de la manera següent: 

«Autorització per regular l’acreditació de la formació 
complementària i l’experiència professional.

»Es faculta a la persona titular del departament com-
petent en matèria d’esports perquè determini, mitjan-
çant una ordre, el procediment i les condicions per 
acreditar la formació complementaria i l’experiència 
professional que aquesta llei preveu per poder exercir 
alguna de les professions regulades.» 

Article 10. Modificació de la disposició final 
vuitena

Es modifica la disposició final vuitena, que resta re-
dactada de la manera següent: 

«Reglamentació federativa de les activitats de volun-
tariat i similars.

»Amb independència de l’exclusió que fa aquesta llei 
de les activitats en el marc de les relacions de volunta-
riat, d’amistat, familiars i les que siguin anàlogues, les 
federacions esportives poden regular-les en el marc de 
les activitats que els són pròpies, d’acord amb el Text 
únic de la Llei de l’esport.

»Per a garantir la salut dels practicants de l’esport de 
què es tracti, o d’acord amb els riscos que les activi-
tats puguin portar implícits, les federacions esportives 
poden desenvolupar una formació mínima sobre com 
ha d’actuar el voluntari o la voluntària en la modalitat 
esportiva que pertoqui, i que inclogui les diferències 
en l’atenció a la salut de les dones. Aquesta formació 
l’ha de determinar l’Escola Catalana de l’Esport, com 
a òrgan docent del Consell Català de l’Esport de la Ge-
neralitat de Catalunya, amb la col·laboració de les fe-
deracions esportives catalanes corresponents. Un cop 
realitzada la formació, l’Escola Catalana de l’Esport 
ha de lliurar un certificat d’assistència.»

Disposicions addicionals

Primera. Substitució de referències

Com a conseqüència de la modificació de l’article 2.2, 
se substitueixen totes les referències que el text de la 
Llei fa a la professió d’«animadors o monitors espor-
tius professionals» per «monitors o monitores espor-
tius» i la referència que es fa als «entrenadors profes-
sionals» per «entrenadors o entrenadores esportius».

Segona. Professionals dels centres d’immersió

Per a les activitats pròpies d’un centre d’immersió, 
d’acord amb la seva normativa reguladora, resten ha-
bilitats per a exercir les funcions de personal tècnic 
d’un centre d’immersió les persones que disposin del 
certificat del cicle inicial o del cicle final de tècnic de 
busseig esportiu amb escafandre autònom, així com 
les persones que disposin dels certificats de les reso-
lucions d’equiparació emesos pel departament compe-
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tent en matèria de pesca i afers marítims, d’acord amb 
la seva normativa reguladora específica. A aquests o 
aquestes professionals no els és d’aplicació aquesta 
Llei ni han d’estar inscrits al Registre Oficial de Pro-
fessionals de l’Esport de Catalunya.

Disposició final. Entrada en vigor

Les titulacions o certificacions que habiliten per a 
exercir les professions regulades en aquesta Llei són 
exigibles a partir de l’1 de gener de 2015.

Antecedents del Projecte de llei

1. Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport

2. Acord del Govern de 16.4.2013, pel qual s’aprova la 
memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’ac-
ció i el servei exterior de Catalunya

3. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport (1a versió)

4. Memòria general sobre la modificació de la Llei 
3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport

5. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures pro-
posades (1a versió)

6. Informe jurídic preliminar

7. Informe de la Direcció General de Pressupostos

8. Observacions Departament d’Empresa i Ocupació

9. Observacions Departament d’Ensenyament

10. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport (versió 2, Consell Tècnic apartat II d’1.10.2013 
i informació pública)

11. Certificat del secretari del Govern del Consell Tèc-
nic d’1.10.2013

12. Resposta del Consell Català de l’Esport a les ob-
servacions dels departaments d’Empresa i Ocupació i 
Ensenyament

13. Edicte de 14 d’octubre de 2013, pel qual se sotmet a 
informació pública l’Avantprojecte de llei de modifica-
ció de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport (DOGC 6485, de 22.10.2013)

14. Observacions de la Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya (UFEC)

15. Observacions de l’INEFC

16. Observacions del Col·legi de Llicenciats en Educa-
ció Física i Ciències de l’Activitat Física de l’Esport de 
Catalunya

17. Observació de la Federació Catalana de Salvament 
i Socorrisme

18. Observacions de l’Oficina del Govern

19. Certificats de les Delegacions Territorials del Go-
vern en relació amb la informació pública

20. Certificat del Comitè Executiu del Consell Català 
de l’Esport

21. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport (versió 3, Consell Tècnic apartat III-A, de 
19.11.2013)

22. Certificat del secretari del Govern del Consell 
Tècnic de 19.11.2013

23. Recomanacions tècniques de l’Institut d’Estadísti-
ca de Catalunya (IDESCAT)

24. Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i So-
cial de Catalunya

25. Informe d’impacte de gènere

26. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures 
proposades (2a versió)

27. Consideracions de la DG de Formació Professional 
Inicial i Ensenyaments de règim Especials (Departa-
ment d’Ensenyament)

28. Informe jurídic final

29. Certificat de la Comissió Directiva del Consell Ca-
talà de l’Esport

30. Memòria sobre les consultes formulades i al-
legacions presentades en els tràmits d’audiència, infor-
mació pública i informes

31. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport (versió 4, Consell Tècnic apartat IV-A, de 
17.12.2013 i sessió del Govern de 14.1.2014)

32. Certificat del secretari del Govern del Consell Tèc-
nic de 17.12.2013

33. Certificació del secretari general de la Presidència

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

Proposició de llei d’horaris comercials i de
terminades activitats de promoció
Tram. 202-00026/10

Esmenes subsegüents al Dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries
Reg. 52294; 52510 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 21.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (reg. 52294)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 111 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Ga-
ranties Estatutàries amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció (tram. 202-00026/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

A L’apartat c) del punt 2 de l’article 1

«c) El nombre de diumenges i festius en què poden ro-
mandre oberts els establiments comercials a tot Cata-
lunya és de vuit a l’any. Cada Ajuntament fixarà dos 
festius més per al seu àmbit municipal, els quals haurà 
de comunicar d’acord amb el que s’estableixi mitjan-
çant ordre del departament competent en matèria de 
comerç.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

D’una disposició transitòria segona

«Disposició Transitòria Segona.

Fins que no es dicti l’ordre del Departament compe-
tent en matèria de comerç a què es refereix l’article 1, 
punt 2, apartat c), cada ajuntament haurà de comuni-
car els dos dies festius addicionals als vuit d’obertura 
autoritzada per a tot Catalunya a la direcció general 
competent en matèria de comerç abans del darrer dia 
del mes de febrer de cada any. Per a la determinació de 

les dates caldrà tenir en compte allò que s’estableix en 
l’apartat d, del punt 2, de l’article 1.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

D’una disposició final primera quàter

«Primera quàter. Ordre EMO/377/2012, de 16 de no-
vembre, per la qual s’estableix el calendari d’obertura 
dels establiments comercials en diumenge i dies festius 
per als anys 2013, 2014 i 2015.

Sens perjudici del que determinen l’apartat c, del 
punt 2, de l’article 1 i la Disposició Transitòria Se-
gona d’aquesta llei, es manté la vigència de l’Ordre 
EMO/377/2012, de 16 de novembre, per els anys pen-
dents, fins que s’exhaureixi per la seva previsió tem-
poral.»

Palau del Parlament, 14 de gener de 2014

Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 52510 i 52707)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Inés Arrimadas García, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 111 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes, subse-
güents al dictamen del Consell de Garanties Estatu-
tàries amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció (tram. 
202-00026/10).

[Esmena núm. 1, retirada]

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans

De la lletra c de l’apartat 2 de l’article 1 de la Propo-
sició de llei, que resta redactat de la manera següent

c) El nombre mínim de diumenges i festius en què po-
den romandre oberts els establiments comercials és 
de deu l’any, segons la normativa en matèria comer-
cial aplicable. El departament competent en matèria 
de comerç, d’acord amb l’apartat 1 de la Disposició 
Addicional, establirà el calendari dels diumenges i fes-
tius amb obertura comercial, i podrà permetre que els 
Ajuntaments decideixin dos diumenges i festius d’ober-
tura comercial.
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3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’apartat 4 de la disposició addicional de 
la Proposició de llei

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

Albert Rivera Díaz Inés Arrimadas García
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Esmenes reservades per a defensar en el Ple i 
esmenes subsegüents al Dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries

Títol Primer. Regulació dels horaris 
comercials

Article 1. Horari general

Apartat 2

Lletra b

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Article 1, apartat 2, lletra b)

«b) El nombre màxim d’hores a la setmana en què els 
establiments comercials poden romandre oberts és de 
90.»

Lletra c

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Article 1, apartat 2, lletra c)

«c) El nombre de diumenges i festius en què poden ro-
mandre oberts els establiments és de dotze l’any en to-
tal.»

2 Esmena núm. 2 (subsegüent al Dicta men 
del Consell de Garanties Estatu tàries)
De modificació 
GP de Ciutadans (2)

De la lletra c de l’apartat 2 de l’article 1 de la Propo-
sició de llei, que resta redactat de la manera següent: 

«c) El nombre mínim de diumenges i festius en què po-
den romandre oberts els establiments comercials és 
de deu l’any, segons la normativa en matèria comer-
cial aplicable. El departament competent en matèria 
de comerç, d’acord amb l’apartat 1 de la Disposició 

addicional, establirà el calendari dels diumenges i fes-
tius amb obertura comercial, i podrà permetre que els 
Ajuntaments decideixin dos diumenges i festius d’ober-
tura comercial.»

1 Esmena núm. 1 (subsegüent al Dicta men 
del Consell de Garanties Estatu tàries)
D’addició
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (1)

A la lletra c) del punt 2 de l’article 1

«c) El nombre de diumenges i festius en què poden ro-
mandre oberts els establiments comercials a tot Cata-
lunya és de vuit a l’any. Cada Ajuntament fixarà dos 
festius més per al seu àmbit municipal, els quals haurà 
de comunicar d’acord amb el que s’estableixi mitjan-
çant ordre del departament competent en matèria de 
comerç.»

Article 2. Supòsits d’exclusió de l’horari 
comercial general

Apartat 1

Lletra i

11 Esmena núm. 11

De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

Article 2, apartat 1, lletra i)

«i) Els establiments comercials, de venda personalit-
zada o en règim d’autoservei, els titulars dels quals són 
petites o mitjanes empreses, que no pertanyin a grups 
o cadenes de distribució ni operin sota el mateix nom 
comercial, sempre que la superfície de venda no su-
peri els 300 m² i tinguin una oferta orientada essen-
cialment a productes de compra quotidiana d’alimen-
tació.»

Lletra j

12 Esmena núm. 12
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

Article 2, apartat 1, lletra j)

«j) Els establiments comercials, de venda personalit-
zada o en règim d’autoservei dels quals són titulars pe-
tites o mitjanes empreses, que no pertanyin a grups o 
cadenes de distribució ni operin sota el mateix nom co-
mercial, situats en municipis de menys de 5.000 habi-
tants, sempre que la seva superfície de venda no superi 
els 300 m², amb autorització prèvia del Ple municipal i 
la comunicació de l’Ajuntament a la Direcció General 
de Comerç.»
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Lletra l

14 Esmena núm. 14
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (5)

Article 2, apartat 1, lletra l). Supressió darrer incís del 
primer paràgraf

«l) Els establiments comercials dedicats essencial-
ment a la venda de productes culturals o de lleure, 
amb una superfície de venda que no superi els 300 m², 
dels quals siguin titulars petites o mitjanes empreses, 
que no pertanyin a grups o cadenes de distribució ni 
operin sota el mateix nom comercial.»

15 Esmena núm. 15
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (6)

Article 2, apartat 1, lletra l), segon paràgraf

«[...]

Mitjançant una Ordre del conseller competent en ma-
tèria de comerç s’ha d’establir la relació d’activitats co-
mercials i els requisits per l’aplicació d’aquesta excep-
ció.»

Apartat 3

16 Esmena núm. 16
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (7)

Article 2, apartat 3

«2.3. Els establiments situats en municipis turístics, 
les botigues de conveniència i els establiments als 
quals fan referència les lletres i) i l) del punt 1 d’aquest 
article [...].»

Article 3. Determinació dels municipis turístics

Apartat 2

Lletra e

20 Esmena núm. 20
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (9)

Article 3, apartat 2, lletra e)

«e) Informe del consell comarcal.»

Addició de nous apartats

22 Esmena núm. 22
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (8)

D’un nou apartat 2 bis) a l’article 3

«3.2 bis) Els municipis amb més de 200.000 habitants 
que hagin registrat més d’1.000.000 de pernoctacions 
l’any immediatament anterior o que disposi de ports en 
els que operin creuers turístics que hagin rebut l’any 
immediatament anterior més de 400.000 passatgers es 
declararà al menys una zona de gran afluència turís-
tica.»

Article 10. Sancions

Apartat 2

Lletra a

24 Esmena núm. 24
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (10)

Article 10, apartat 2, lletra a)

«a) La superfície de venda de l’establiment.»

Lletra b

25 Esmena núm. 25
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (11)

Article 10, apartat 2, lletra b)

«b) La pertinença a una gran empresa o grup empre-
sarial.»

Lletra c

26 Esmena núm. 26
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (12)

Article 10, apartat 2, lletra c)

«c) El volum de vendes.»

Addició de noves lletres

27 Esmena núm. 27
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (13)

D’una nova lletra h), de l’apartat 2, de l’article 10

«h) La quota de mercat en el conjunt de Catalunya.»
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Apartat 3

28 Esmena núm. 28
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (14)

De tot l’apartat 3 de l’article 10.

Títol segon. Mesures en matèria d’activitats de 
promoció

Article 16. Venda en rebaixes

Apartat 5

51 Esmena núm. 51

De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (17)

De tot l’apartat 5 de l’article 16.

Apartat 8

59 Esmena núm. 59
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (19)

Article 16, apartat 8

«16.8. La venda en rebaixes es pot dur a terme, a cri-
teri de cada comerciant i durant el termini que aquest 
consideri adient, dins dels següents períodes estacio-
nals: 

a) Període estacional d’hivern: des del dia 7 de gener 
fins al dia 6 de març, ambdós inclosos.

b) Període estacional d’estiu: des del dia 1 de juliol fins 
al dia 31 d’agost, ambdós inclosos.»

Títol tercer. Modificació del Decret legislatiu 
1/1993

Disposició addicional. Calendari de diumenges i 
festius amb obertura comercial autoritzada 

Apartat 4

61 Esmena núm. 61

De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (20)

De tot el text de l’apartat 4 de la Disposició addicional 
segona.

3 Esmena núm. 3 (subsegüent al Dicta men 
del Consell de Garanties Estatu tàries)
De supressió
GP de Ciutadans (3)

Es suprimeix l’apartat 4 de la Disposició addicional de 
la Proposició de llei.

Addició d’una nova disposició transitòria

4 Esmena núm. 4 (subsegüent al Dicta men 
del Consell de Garanties Estatu tàries)
D’addició
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (2)

D’una disposició transitòria Segona

«Disposició transitòria Segona.

Fins que no es dicti l’ordre del Departament compe-
tent en matèria de comerç a què es refereix l’article 1, 
punt 2, apartat c), cada ajuntament haurà de comuni-
car els dos dies festius addicionals als vuit d’obertura 
autoritzada per a tot Catalunya a la direcció general 
competent en matèria de comerç abans del darrer dia 
del mes de febrer de cada any. Per a la determinació de 
les dates caldrà tenir en compte allò que s’estableix en 
l’apartat d, del punt 2, de l’article 1.»

Addició d’una nova disposició final

3 Esmena núm. 3 (subsegüent al Dicta men 
del Consell de Garanties Estatu tàries)
D’addició
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (3)

D’una disposició final primera quàter

«Primera quàter. Ordre EMO/377/2012, de 16 de no-
vembre, per la qual s’estableix el calendari d’obertura 
dels establiments comercials en diumenge i dies festius 
per als anys 2013, 2014 i 2015.

Sens perjudici del que determinen l’apartat c, del 
punt 2, de l’article 1 i la Disposició transitòria Se-
gona d’aquesta llei, es manté la vigència de l’Ordre 
EMO/377/2012, de 16 de novembre, per els anys pen-
dents, fins que s’exhaureixi per la seva previsió tem-
poral.»
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Laboratori de Sanitat Ramadera a la Seu 
d’Urgell
Tram. 250-00816/10

Esmenes presentades
Reg. 50960 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CARPAMN, 17.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50960)

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

Del punt 1

«1. Apostar per un nou model de Recerca i Desenvo-
lupament ramader a l’Alt Urgell basat en la selecció 
i millora de les races ramaderes, especialment les au-
tòctones de Catalunya.»

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

Del punt 2

«2. Fer les gestions i prendre les decisions necessàries 
per a què l’any 2014 s’estableixi a la comarca de l’Alt 
Urgell el centre de selecció i millora de la raça Bruna, 
així com del cavall Pirinenc català.»

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’atenció psicològica i psiquiàtri
ca del CAP La Mina, de Sant Adrià del Besòs
Tram. 250-00827/10

Esmenes presentades
Reg. 50962; 50989 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 22.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50962)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar 
el servei d’atenció psicològica i psiquiàtrica del CAP 

de la Mina de Sant Adrià d’acord amb les disponibili-
tats pressupostàries.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 50989)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir l’atenció Psicològica i Psiquiàtrica 
a la població de la Mina de Sant Adrià del Besòs.»

Proposta de resolució sobre la prevenció 
d’abusos sexuals entre adolescents als Cen
tres Residencials d’Acció Educativa
Tram. 250-00869/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 51916 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Rosa Amorós i Cap-
devila, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent so-
bre la prevenció d’abusos sexuals entre adolescents als 
Centres Residencials d’Acció Educativa, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració.

Exposició de motius

Diversos estudis realitzats entorn a l’abús sexual in-
fantil han visibilitat que representa un important pro-
blema social i, per tant, ens referma la necessitat de 
realitzar-hi un treball de prevenció i detecció.

L’any 2009, els equips del PASSIR, amb la col·laboració 
de l’Institut d’Investigació en Atenció Primària IDIAP 
Jordi Gol, varen fer us estudi titulat «Abús sexual en 
la infància i l’adolescència: efectes a llarg termini en 
la salut sexual i reproductiva i les relacions sexuals i 
afectives en les dones adultes» que mostra algunes da-
des significatives: 

– Una de cada tres dones que reben atenció psicotera-
pèutica als PASSIR ha manifestat haver sofert algun 
tipus d’abús sexual en la seva infància i/o adolescèn-
cia.
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– En noies majors de 13 anys, era més freqüent que l’a-
busador fos la parella, un amic o conegut de la pròpia 
noia.

– Les dones amb antecedents d’haver patit abús sexu-
al han referit pitjor autopercepció de salut, en el sentit 
de major freqüència de salut regular, dolenta o molt 
dolenta.

– Entre les dones que han reconegut abús sexual, el 
percentatge de les que s’han sentit pressionades en les 
seves primeres relacions sexuals és més del doble que 
entre les dones que no han tingut aquesta experiència.

– L’embaràs no planificat, les IVEs, la maternitat i 
l’embaràs adolescent i les ITS han estat significativa-
ment més freqüents entre les dones que han patit abús 
sexual.

– Totes les disfuncions sexuals són més freqüents en 
les dones que han patit abús sexual.

– S’ha trobat una forta associació entre l’experiència 
d’abús sexual i les violències vers les dones en l’edat 
adulta.

Tots aquests estudis assenyalen que, si bé un gran 
nombre d’abusos sexuals a la infància són comesos per 
persones adultes, existeixen també abusos sexuals que 
es produeixen entre adolescents. Aquest fet ens indica 
dos aspectes a tenir en compte: 

– En el treball de prevenció amb joves s’ha de fer una 
intervenció que tingui en compte la perspectiva de la 
possible persona abusada i la perspectiva de la possi-
ble persona abusadora.

– L’abús sexual entre adolescents sovint apareix en el 
marc d’una relació afectiva molt impregnada per rols 
de gènere tradicionals.

Tenint en compte que la realitat de l’abús sexual sol ser 
silenciada en la majoria dels casos, ja sigui per por, o 
bé per desconeixement del què és o no és una relació 
abusiva, és important visibilitzar aquesta realitat da-
vant del jovent amb l’objectiu que puguin identificar 
situacions de risc d’abús sexual, comptar amb eines 
per fer front a una relació/situació d’abús, i conèixer 
els recursos on poden demanar ajuda en cas de neces-
sitar-ho.

Un dels llocs on creiem que s’hauria d’incidir d’una 
manera decidida, eficient i efectiva és als CRAEs, ja 
que és on hi ha un risc molt elevat que els i les menors 
d’edat, per les seves característiques i circumstàncies 
vitals, constitueixin una població de risc de patir abús 
sexual. Per la qual cosa, cal planificar actuacions que 
evitin experiències d’abús sexual entre aquest col·lectiu 
vulnerable.

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

Proposta de resolució

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

1. Formar els i les professionals dels CRAE per capa-
citar-los per tal que: 

a. Coneguin la manifestació d’abús sexual entre iguals 
i els indicadors per a la seva detecció.

b. Disposin d’eines per respondre davant d’una situ-
ació d’abús «revelada» per un/a adolescent, així com 
coneguin els recursos existents per a la prevenció, de-
tecció i tractament de l’abús sexual entre adolescents.

c. Estiguin sensibilitzats/des sobre la necessitat d’ela-
borar un protocol d’actuació intern enfront una possi-
ble situació d’abús sexual entre iguals. a l’elaboració 
d’un protocol de prevenció de relacions abusives

2. Realitzar una formació directa a l’alumnat perquè 
tin guin eines a l’abast que els permeti: 

a. Estar sensibilitzats/des i reconèixer les situacions 
que deriven de la violència masclista, oferint-los una 
visió holística de la sexualitat.

b. Disposar d’actituds i habilitats per establir relacions 
interpersonals positives basades en el plaer, el consen-
timent i l’autocura.

c. Identificar situacions de risc d’abús sexual.

d. Tenir actituds i comportaments igualitaris reflexio-
nant entorn els models i rols de gènere actuals.

e. Autoprotegir-se i cercar ajuda.

3. Elaborar un dossier que reculli: 

a. L’experiència pedagògica i l’avaluació dels resultats.

b. Les eines pedagògiques per al treball preventiu amb 
adolescents per part de professionals.

c. Els recursos i serveis que poden utilitzar les perso-
nes professionals per a iniciar i/o donar continuïtat a la 
tasca preventiva en aquesta matèria

4. Dotar pressupostàriament aquesta formació perquè 
els CRAEs de Catalunya tinguin les eines necessàries 
per fer efectiva la proposta presentada, de manera que 
pugui ser implementada en base a una calendarització 
acordada entre els agents implicats.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2014

Marta Rovira i Vergés Rosa Amorós i Capdevila
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre la distribució 
del Fons de cooperació local
Tram. 250-00870/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

El Fons de cooperació local de Catalunya és un fons 
dinerari establert per dotar de recursos els governs lo-
cals de Catalunya, que es nodreix dels ingressos tribu-
taris de la Generalitat de Catalunya. En termes legals, 
aquesta participació té la consideració jurídica d’una 
transferència d’assignació territorial destinada a finan-
çar globalment l’activitat dels ens locals i, per aquest 
motiu, aquests la poden destinar lliurement per fer 
front a despeses i inversions derivades del seu funcio-
nament o de l’acompliment de les seves competències.

En són destinataris els municipis, les comarques i les 
entitats municipals descentralitzades de Catalunya.

Atès que correspon a la Generalitat, mitjançant la Llei 
anual de pressupostos, distribuir el Fons, d’acord amb 
els criteris que legalment s’estableixin i conforme a 
les especificitats de l’organització territorial de Cata-
lunya.

Atès que fins ara els criteris principals que s’utilitzen 
són els de població (volum de població agrupada per 
trams a nivell de cada ens local); de despeses deriva-
des de la gestió del territori (existència de nuclis de po-
blació diferenciats, superfície del territori, capitalitat 
comarcal, població disseminada, etc.) i altres de mag-
nitud econòmica (com ara l’existència de diferències 
en la renda comarcal per càpita).

Atesa la resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, 
de distribució als municipis de Catalunya de la partici-
pació en els ingressos de la Generalitat integrada en el 
Fons de cooperació local de Catalunya de l’any 2013 i 
publicada al DOGC 6529, de 27 de desembre de 2013.

Atès que la resolució fixa l’import en concepte de 
la participació en els ingressos de la Generalitat en 
37.570.998,94 euros pel tram de lliure disposició, con-
dicionat a l’aprovació de la Llei de pressupostos de la 
Generalitat per al 2014 i de la Llei de mesures fiscal, 

administratives i financeres que hores d’ara no està 
aprovada

Atès el que significa de menyspreu al món local ex-
pressat pel Govern de la Generalitat amb aquesta reso-
lució i la total oposició als criteris emprats en l’atorga-
ment ja que no s’ajusten als principis que sustenten el 
Fons de Cooperació i incompleixen, especialment, els 
preceptes continguts a l’article 219 de l’Estatut de Ca-
talunya i als articles 197 i 198 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.

Atès que segons aquest articles, correspon a la Genera-
litat, la creació d’aquest Fons i també la seva distribu-
ció mitjançant «la Llei anual de Pressupost [...] d’acord 
amb els criteris que legalment s’estableixin». Així ma-
teix, «en tot cas, els criteris de distribució han de tenir 
en compte les especificitats de l’organització territori-
al de Catalunya i les modificacions sobre el règim de 
les competències locals que resulten de la legislació de 
règim local i de les lleis sectorials». En aquest sentit, 
l’art. 51 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
2012 (en endavant LPG 2012), contempla que la parti-
da GO 03 D/460.0003/711 del pressupost del Departa-
ment de Governació i Relacions Institucionals, en con-
cepte de participació dels municipis en els ingressos 
de la Generalitat, finança: a) La participació de lliure 
disposició, amb un import de 92.041.661,34 euros; i b) 
la participació per al foment de la prestació supramu-
nicipal de serveis, amb un import de 4.200.000 euros.

En tot cas, segons senyala el mateix art. 54 de la LPG 
de 2012, el lliurament de les participacions del Fons 
de Cooperació Local restarà condicionada a què «els 
ens locals destinataris compleixin adequadament 
l’obligació de trametre els pressupostos, les liquidaci-
ons pressupostàries anuals i els qüestionaris estadís-
tics homogeneïtzats d’aquestes dades al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals, i els comp-
tes anuals a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el 
que estableix la legislació sectorial».

Per altra banda, i segons l’Acord GOV/119/2013, del 
Govern, de 27 d’agost, pel qual es modifica el límit del 
crèdit prorrogat establert en el Decret 170/2012, de 27 
de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’apli-
cació de la pròrroga dels pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor 
els del 2013, modificat pel Decret 164/2013, de 14 de 
maig, s’autoritza al «conseller d’Economia i Coneixe-
ment per tal que pugui portar a terme la modificació 
dels actuals límits dels crèdits prorrogats mitjançant el 
Decret 164/2013, de 14 de maig, per tal que els crèdits 
per despeses dels capítols 2, 4, 5, 6, 7 i 8, es prorro-
guin, en el seu conjunt, fins a un import màxim d’un 
91,4% del pressupost inicial 2012», i el Fons de Coo-
peració Local estava inclòs al capítol 4.

Atès que considerem que les quantitats assignades al 
Fons de Cooperació es correspondrien als criteris fi-
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xats legalment en la Llei de Pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya del 2012.

Atès que es produeix una reducció substancial de re-
cursos i un canvi de criteris en les distribucions de la 
participació en els ingressos de la Generalitat integra-
da en el Fons de cooperació local pel 2013, vinculats 
exclusivament als saldos de la PIE de 2013 en relació a 
2012 a data de novembre de 2013.

Atès que amb els criteris establerts de distribució dels 
37,7 milions d’euros destinats al Fons de Cooperació 
local, a part d’insuficients (l’anterior anualitat del 2012 
s’hi destinaren 92,4 milions d’euros), exclouen 107 
municipis que representen una població de 5,6 mili-
ons d’habitants; és a dir quasi el 75% de la població de 
Catalunya.

Atès que aquesta resolució comporta la marginació 
d’aquests municipis, que ve agreujada per una situa-
ció financera ja precària atès el deute de la Generalitat 
amb els ajuntaments i que repercutirà en la qualitat i la 
garantia en la prestació dels serveis que la ciutadania 
precisa i més necessaris que mai pel context de crisi.

Atès que la participació en els tributs de l’Estat espa-
nyol mitjançant la PIE no són excloents de la partici-
pació dels ingressos tributaris de la Generalitat de Ca-
talunya, fet que ha prevalgut com a criteri principal en 
la resolució del Fons pel 2013.

Atès que aquest criteris establerts s’han decidit sense 
el diàleg i consens necessari amb el municipalisme.

Atès que la resolució no dona compliment als objec-
tius i finalitats del Fons de cooperació local.

Atès que és del tot rebutjable que la Generalitat retiri 
als Ajuntaments afectats un important ingrés ordinari 
recurrent, plenament consolidat als pressupostos muni-
cipals, i que ho faci el 27 de desembre quan els Ajun-
taments ja no tenen cap capacitat efectiva d’introduir 
mesures correctores a la despesa municipal que evitin 
la generació de dèficits a la liquidació de l’exercici.

Atès que la recent aprovació definitiva de la reforma 
legislativa del món local per part del govern de l’Estat 
espanyol (Ley 27/2013, de 27 de desembre, de raciona-
lización y sostenibilidad de la Administración Local) 
que representa la culminació de la recentralització, 
privatització i cop d’estat als ajuntaments requeriria 
d’un consens i front molt ampli entre les forces políti-
ques contràries a aquesta reforma.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat: 

1. A retirar la resolució de distribució als municipis 
de Catalunya de la participació en els ingressos de la 

Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local 
per l’any 2013 i obrir diàleg amb el món local per tal 
d’acordar criteris equitatius respecte a la distribució 
dels Fons de cooperació local.

2. A garantir l’equitat local i la suficiència de recursos 
pel conjunt del món local.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2014

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

Proposta de resolució sobre la coordinació 
entre el Centre d’Atenció i Gestió de Truca
des d’Urgència 112 Catalunya i les policies i 
les forces de seguretat de l’Estat
Tram. 250-00871/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51919 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Quan qualsevol ciutadà comunica una situació d’emer-
gència, les administracions públiques tenen l’obligació 
d’activar aquells serveis que siguin precisos per fer-hi 
front.

Davant d’una situació d’emergència preval sempre ga-
rantir la seguretat i la integritat dels ciutadans i, per 
tant, l’administració que rep la comunicació d’emer-
gència ha d’activar tots els serveis, els propis i els d’al-
tres administracions, per donar una resposta el més 
ràpida i eficaç possible que garanteixi la referida segu-
retat i integritat dels ciutadans.

La Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, en 
el seu article primer, estableix que aquesta llei té per 
objecte la regulació del servei públic d’atenció de tru-
cades d’urgència mitjançant el número telefònic únic 
112 en el territori de Catalunya, que ha d’ésser gestio-
nat per l’Administració de la Generalitat per mitjà de 
la creació del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya.

Tanmateix, en el seu article 2, disposa que la missió 
principal del servei públic d’atenció de trucades d’ur-
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gència és contribuir a donar una resposta ràpida, sen-
zilla, eficaç i coordinada a les peticions urgents d’as-
sistència que faci qualsevol ciutadà o ciutadana en el 
territori de Catalunya en matèria d’atenció sanitària, 
d’emergències ambientals, d’extinció d’incendis i sal-
vament i de seguretat ciutadana, amb la coordinació 
de protecció civil, si escau, dels serveis corresponents, 
amb independència de l’Administració pública o de 
l’entitat a la qual correspongui la prestació material de 
l’assistència requerida.

El servei públic d’atenció de trucades d’urgència té les 
funcions següents, entre d’altres, d’acord amb l’esta-
blert en l’article 3: 

a) Rebre i atendre les trucades d’urgència al número 
telefònic d’emergències únic europeu 112 fetes per la 
ciutadania en el territori de Catalunya.

b) Conèixer l’estat dels recursos de les diverses admi-
nistracions i entitats per a atendre i resoldre una emer-
gència.

c) Identificar, tractar i avaluar les trucades rebudes al 
número 112, segons la urgència o el tipus d’incident, 
de conformitat amb els convenis de col·laboració, els 
procediments de comunicació i els protocols d’actu-
ació que s’estableixin entre l’Administració de la Ge-
neralitat i les administracions públiques o les entitats 
que tinguin la competència per a prestar materialment 
l’assistència.

d) Transmetre el requeriment d’assistència als serveis 
que tinguin la competència per a prestar-la material-
ment i contribuir, si escau, a la coordinació dels dits 
serveis activant la prestació d’auxili més adequada en 
cada cas i assignant prioritats en funció del tipus de 
demanda.

I en el paràgraf segon d’aquest mateix article es preci-
sa que el servei d’atenció de trucades d’urgència mit-
jançant el número telefònic 112 no comprèn la presta-
ció material de l’assistència requerida per la ciutadania 
ni les decisions sobre els recursos que s’hi han de des-
tinar. La dita prestació correspon als centres directius, 
les administracions i les entitats competents, d’acord 
amb llurs normes d’atribució de competències, d’orga-
nització i de funcionament.

L’article 11 especifica que per a garantir una actuació 
ràpida, coordinada i eficaç del servei públic d’atenció 
de trucades d’urgència, l’Administració de la Genera-
litat ha de promoure l’establiment de convenis de col-
laboració entre el Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 Catalunya i les administracions 
públiques, les entitats i les empreses privades amb 
competència o capacitat per a prestar materialment les 
assistències requerides.

Es té constància que, actualment, des del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Cata-
lunya hi ha situacions d’emergència que no es comuni-

quen a cossos policials que tenen competència exclu-
siva o compartida.

A tall d’exemple, en ocasions, des del referit centre no 
s’ha comunicat a la Guardia Civil situacions d’emer-
gència en el mar o en la muntanya que requerien el 
rescat de persones, o en el medi natural i protecció de 
la naturalesa (competència compartida).

Aquests fets s’han posat en coneixement en algunes 
Juntes Locals de Seguretat per tal d’evitar aquestes 
disfuncions.

Tanmateix, cal tenir present que hi ha serveis que dis-
posen de recursos altament especialitzats que perme-
ten un resposta molt eficaç davant de l’emergència. En 
l’exemple que citàvem de la Guardia Civil podem as-
senyalar entre d’altres el Grup Especial d’Activitats 
Subaquàtiques, el Servei de Protecció de la Naturale-
sa, el Servei Marítim, etc.

Per cloure, cal reiterar la necessitat que davant de la 
comunicació d’una emergència d’un ciutadà s’activi 
de forma immediata aquell servei o serveis que millor 
resposta poden donar a l’emergència amb independèn-
cia de l’administració pública que es titular del servei.

Quan està en joc la integritat física i la seguretat dels 
ciutadans, no adoptar aquestes mesures esdevé una 
greu irresponsabilitat que no té cap justificació.

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

Proposta de resolució

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

1. Garantir que des del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya davant d’una 
emergència informada per un ciutadà es comuniqui 
a la Guàrdia Civil i al Cos Nacional de Policia quan 
afecti a aquelles competències que els hi són pròpies o 
compartides o quan disposin de recursos altament es-
pecialitzats que permetin fer front de forma més eficaç 
l’emergència.

2. Signar, de forma urgent, convenis de col·laboració 
entre el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 Catalunya i la Guardia Civil i el Cos Na-
cional de Policia per tal que davant d’una emergèn-
cia informada per un ciutadà, aquesta es comuniqui 
a aquests cossos policials quan afecti a aquelles com-
petències que els hi són pròpies o compartides o quan 
disposin de recursos altament especialitzats que per-
metin fer front de forma més eficaç l’emergència.

3. Avaluar de forma urgent si, d’acord amb l’article 11 
de la Llei 9/2007, de 30 de juliol, s’han signat tots els 
convenis necessaris amb totes les administracions pú-
bliques, les entitats i les empreses privades amb com-
petència o capacitat per a prestar materialment les 
assistències requerides. Un vegada identificats els or-
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ganismes amb els que no s’ha signat el conveni, proce-
dir, de forma urgent, a la seva signatura.

4. Garantir que des del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya es facilitaran els 
números de telèfon d’aquells serveis d’emergència 
quan així es sol·liciti.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el tractament 
dels residus provinents d’armes químiques 
del conflicte bèl·lic de Síria
Tram. 250-00872/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52153 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Saba-
té i Ibarz, 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’Interior.

Exposició de motius

Vistes les informacions que han aparegut en el sentit 
que l’empresa mixta GRECAT que té la concessió de 
la Generalitat per tractar residus especials té, en fase 
d’estudi, la possibilitat de tractar els residus provinents 
d’armes químiques del conflicte bèl·lic de Síria.

Tenint en compte que, a parer d’aquest Grup Parla-
mentari, l’empresa GRECAT no està preparada ni en 
les seves instal·lacions ni en els seus protocols d’actu-
ació ni disposa de personal adient per tractar residus 
provinents d’armes químiques com les emprades en el 
conflicte bèl·lic de Síria

Tenint en compte la nul·la reacció del Govern de la Ge-
neralitat en el moment de redactar aquesta Proposta de 
Resolució sobre aquesta qüestió, el Grup Parlamentari 
Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. A demanar a l’empresa mixta GRECAT concessi-
onària per tractar residus especials que deixi d’estu-
diar i, en el seu cas, ofertar, el tractament dels residus 

provinents d’armes químiques com les emprades en el 
conflicte bèl·lic de Síria.

2. A expressar la seva voluntat de no tractar residus 
químics de cap altre conflicte bèl·lic en el futur.

3. A reiterar el compromís amb els valors de la pau 
i la no-violència i treballar pel seu foment en l’àmbit 
mediterrani.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la construcció i 
la posada en marxa d’un institut d’educació 
secundària a Torrelles de Llobregat
Tram. 250-00873/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52155 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

La comunitat educativa, els grups municipals de 
l’ajuntament i el conjunt dels veïns i veïnes de Torre-
lles de Llobregat reivindiquen des de fa temps la cre-
ació d’oferta d’ensenyament secundari al municipi 
per poder atendre satisfactòriament les necessitats de 
l’alumnat. Tan és així, que l’any 2002 el Parlament ja 
va instar el Govern a atendre la demanda d’escolarit-
zació del municipi preveient l’oferta d’ensenyament se-
cundari obligatori.

Per tal de satisfer aquesta demanda educativa i que els 
alumnes d’ESO de Torrelles deixin de desplaçar-se di-
àriament fins Sant Vicenç dels Horts, l’Ajuntament va 
cedir els terrenys per a la construcció d’un institut al 
municipi, i es van prendre mesures per donar-hi res-
posta de manera provisional: l’escola de primària de 
Can Coll acull des dels seus inicis l’oferta d’ensenya-
ment secundari.

Enguany, la situació és prou dramàtica. Els alumnes 
de secundària i primària de Torrelles conviuen en un 
edifici molt limitat, no han tingut en cap moment ni 
laboratori ni aula de tecnologia, ni els recursos bàsics 
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per poder desenvolupar un programa educatiu adient, 
superant les ràtios per aula. Els professionals no tenen 
constància de cap full de ruta ni línies de treball vers 
el pla educatiu a la ciutat pel futur, per tal de poder tre-
ballar de manera coherent i endreçada. I a hores d’ara 
els terrenys destinats des de l’inici a un nou institut no 
han estat recepcionats per part del Govern de la Ge-
neralitat.

A més, les dades de població indiquen que el curs 
2014/2015 hi haurà una demanda prou important (pre-
visió de quatre noves línies a primària i tres línies a 1r 
ESO), de manera que els problemes d’espai que es ge-
neraran en aquestes circumstàncies faran insostenible 
la situació, no només pels alumnes de secundària sinó 
també pels de primària ja que hores d’ara s’han ha-
gut d’ocupar quatre aules i espais de primària per als 
alumnes de secundària.

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. Consensuar amb la comunitat educativa i consistori 
municipal un calendari d’actuacions per tal de cons-
truir i posar en marxa el més aviat possible l’institut 
d’educació secundària a Torrelles de Llobregat.

2. Constituir una comissió de seguiment que vetlli pel 
compliment del calendari d’actuacions a fi de la cons-
trucció del nou Institut, composada per Departament 
d’Ensenyament, per les associació de mares i pares del 
municipi i el govern i els grups municipals.

3. Garantir l’adequació dels espais i els recursos pe-
dagògics i materials necessaris per tal que, donada 
la situació de precarietat que viu l’escola de Torrelles 
de Llobregat fins la construcció del nou IES, els i les 
alumnes de Torrelles rebin una educació de qualitat.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del GP SOC, i 
Eva Granados Galiano, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre els centres 
educatius del districte setè de Sabadell
Tram. 250-00874/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

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

El Districte 7è de Sabadell (Vallès Occidental) com-
prèn els barris de Torre-romeu, el Poblenou de la Sa-
lut, Can Roqueta i Raval d’Amàlia, i on hi viuen gai-
rebé 10.000 veïns i veïnes segons les últimes xifres 
oficials d’aquesta zona de la ciutat.

Al districte hi ha ubicats tres centres educatius d’in-
fantil i primària que són l’Escola Agnès Armengol 
(ubicada al nucli de Can Roqueta), l’escola Juan Ra-
món Jiménez (ubicada al barri del Poblenou de la Sa-
lut) i l’escola Joan Montllor (ubicada al barri de Tor-
re-romeu). Aquestes tres escoles, amb els respectius 
projectes educatius adaptats a la realitat social i ter-
ritorial de cadascuna d’aquestes zones del Districte 7è 
de Sabadell, estan garantint el servei educatiu públic 
en educació infantil i primària a aquesta zona de la 
ciutat.

El Districte 7è presenta unes característiques geogrà-
fiques que dificulten l’accessibilitat dels veïns i veïnes 
a altres zones de la ciutat i, per aquest motiu, l’Ajunta-
ment de Sabadell i altres administracions, han treballat 
activament per aplicar mesures que evitin l’aïllament 
del districte respecte a la resta de barris de la ciutat. Per 
aquest motiu, la mobilitat dels i les joves del districte 7è 
a altres barris de Sabadell on s’ubiquen els instituts de 
referència del districte és un aspecte valorat com a molt 
positiu per la comunitat educativa i per les entitats veï-
nals dels diferents barris del Districte 7è.

En la Junta de Portaveu del passat dia 10 de gener de 
2014, el regidor d’Educació de l’Ajuntament de Saba-
dell va anunciar la voluntat del Departament d’Ense-
nyament de reconvertir l’escola Agnès Armengol del 
nucli de Can Roqueta en un institut-escola sense el ne-
cessari diàleg que el Departament hauria d’haver man-
tingut tant amb l’Ajuntament de Sabadell com amb la 
resta de la comunitat educativa.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Garantir la continuïtat per al curs 2014-2015 dels 
tres centres educatius avui existents al Districte 7è de 
Sabadell (Agnès Armengol, Joan Montllor i Juan Ra-
món Jiménez) com a centres d’educació infantil i pri-
mària.

2) Garantir que si hi ha d’haver alguna modificació 
del mapa escolar de la ciutat de Sabadell, aquesta se-
rà amb consens amb l’Ajuntament de la ciutat i la res-
ta de la comunitat educativa (AMPA, entitats veïnals i 
claustre i direcció dels centres).

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014

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

Proposta de resolució sobre l’atenció sani
tària pública a les persones residents a Ca
talunya
Tram. 250-00875/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52211 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’accés a l’assistència sanitària està patint una conti-
nuada erosió a l’Estat espanyol com a conseqüència 
de les modificacions legislatives impulsades pel Go-
vern de l’Estat i que van acompanyades per un pro-
cés d’erosió continuada de la qualitat de l’assistència 
sanitària per l’aplicació de les anomenades polítiques 
d’austeritat.

En primer lloc es va aprovar el Reial decret llei 
16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garan-
tir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i mi-

llorar la qualitat i seguretat de les seves prescripcions, 
que posà fi al caràcter universal del sistema sanitària 
a l’Estat espanyol establint un seguit de restriccions 
en funció de la renda i de la situació administrativa 
de les persones residents a l’Estat espanyol, excloent 
les persones estrangeres en situació administrativa ir-
regular.

Posteriorment el Reial Decret llei 1192/2012, de 3 
d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat i de 
beneficiari a efectes de l’assistència sanitària a Espa-
nya, a càrrec de fons públics a través del Sistema Na-
cional de Salut, que establia que queden exclosos de 
l’assistència sanitària regular totes les persones estran-
geres que no disposin de residència autoritzada i efec-
tiva a Espanya.

Aquestes disposicions no han estat aplicades a Cata-
lunya, malgrat que com han denunciat diverses ONGs 
existeixen seriosos problemes perquè les persones im-
migrades sense permís de residència puguin accedir a 
l’assistència sanitària gratuïta.

La darrera d’aquestes mesures, que suposa un pas més 
en l’estratègia d’excloure col·lectius de la cobertura sa-
nitària, s’aprovà a través de La llei 22/2013, de 23 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2014, mitjançant dues esmenes presentades pel 
Grup del PP.

Aquestes dues esmenes, finalment aprovades, modifi-
quen la Llei 16/2003, de cohesió i qualitat del Siste-
ma Nacional de Salut, establint que tindran la condició 
d’assegurats, entre d’altres: les persones que hagin es-
gotat la prestació o subsidi d’atur u altres prestacions 
de naturalesa similar, trobar-se en situació de desocu-
pació, no acreditar la condició d’assegurat per qualse-
vol altre títol i residir a Espanya.

I una disposició final, la inclusió d’un nou apartat en el 
text refós de la Llei General de la Seguretat Social que 
exclou de la prestació sanitària les persones que esti-
guin més de noranta dies fora del territori de l’Estat 
espanyol, durant cada any natural.

Aquesta mesura exclou d’un dret bàsic aquelles perso-
nes residents a Espanya que estiguin més de noranta di-
es fora del territori espanyol i que no tinguin cobertura 
en el nou país de residència per no tenir, per exemple, 
contracte laboral o qualsevol altre dels tràmits exigits 
o a persones retornades que hagin estat més de noranta 
dies, seguits o no, del territori de l’Estat i que estiguin 
en situació d’atur i sense cap prestació.

És una mesura que, com les anteriors, és socialment 
injusta, un gravíssim retrocés, un pas més en la fi del 
caràcter universal del sistema sanitari i un risc per la 
salut en deixar sense cobertura sanitària un determi-
nat col·lectiu de persones que quedaran fora de l’assis-
tència sanitària normalitzada amb les possibilitats de 
prevenció i seguiment que comporta.
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Cal tenir en compte que l’any passat van marxar de 
l’Estat espanyol, majoritàriament per cercar feina a 
d’altres països, entorn de 600.000 persones, una major 
part d’elles persones joves a la recerca d’oportunitats.

Per totes aquestes raons el Grup Parlamentari d’ICV-
EUiA presenta la següent proposta de resolució.

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

Proposta de resolució

1. Emprar tots els mecanismes jurídics, polítics i ad-
ministratius per no donar compliment a Catalunya a 
l’exclusió de l’assistència sanitària de les persones re-
sidents que estiguin més de noranta dies durant l’any 
natural a l’estranger.

2. Garantir la Targeta sanitària a totes aquelles perso-
nes retornades, en situació d’atur i sense prestació, que 
hagin estat més de noranta dies durant l’any natural a 
l’estranger.

3. Exigir la convocatòria immediata del Consell Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salut per tractar so-
bre aquestes noves mesures.

4. Estudiar i posar en marxa totes les accions judicials 
possibles contra les mesures d’exclusió sanitària inclo-
ses en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a 2014.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2014

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

Proposta de resolució sobre la modificació 
de l’article 43 del Decret 136/1999, del 18 de 
maig
Tram. 250-00876/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52213 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Atès que el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament general de desplegament de la 
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral 
de l’administració ambiental, i s’adapten els seus an-
nexos, (DOGC 2894 –21.5.1999) en concret en el seu 
Article 43 anomenat «La informació pública» diu que: 

«Transcorregut el termini de 15 dies esmentat en l’ar-
ticle anterior o, si s’escau, un cop esmenades les man-
cances observades, l’ajuntament ha de sotmetre la sol-
licitud i documentació que l’acompanya a informació 
pública, durant el termini de 20 dies, i a informació 
veïnal, durant el termini de 10 dies».

Atès que no queda clara la diferenciació entre infor-
mació pública i informació veïnal i que aquesta di-
ferenciació està produint, de facto, diferents criteris 
d’interpretació per part de les administracions locals, 
en tant que alguns ajuntaments interpreten com a veí 
si aquest és col·lindant amb el que pretén la sol·licitud, 
mentre que d’altres ajuntaments entenent com a veïns 
aquells que estan empadronats atenent el caràcter de 
veïnatge civil, etc.

Atès que sota criteris de transparència, simplificació i 
participació de la ciutadania la diferència entre infor-
mació pública i veïnal no té cap lògica i ans al contrari 
dificulta la interpretació de la norma i pot portar a si-
tuacions discriminatòries entre ciutadans i ciutadanes 
de diferents poblacions i tenint en compte que l’admi-
nistració ha de facilitar la comprensió i posterior com-
pliment de les normatives què dicta.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a modificar l’article 43 del Decret 136/1999, de 
18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 3/1998, en el sentit de supri-
mir la diferenciació entre informació pública i infor-
mació veïnal i deixant un període de temps únic prefe-
riblement d’1 mes.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Hor-
tènsia Grau Juan, diputada GP ICV-EUiA, i Salvador 
Milà i Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre les activitats de 
Plataforma per Catalunya
Tram. 250-00877/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior.

Exposició de motius

El Jutjat de Primera Instància de Sant Boi de Llobre-
gat, en sentència del 20 de desembre de 2013, absol a 
dos membres d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme 
(UCFR) de la demanda per injúries i calumnies in-
terposada pel president de Plataforma per Catalunya, 
Josep Anglada, per difondre imatges de militants del 
partit PxC amb símbols ultres, fent la salutació fei-
xista.

El Jutge en l’esmentada sentència assenyala que «és 
evident» «que es tracta de fotografies que el mateix 
partit ha publicat i amb les quals s’ha identificat».

Sembla doncs demostrat a través d’una sentència que 
les imatges esmentades són demostratives d’una ide-
ologia feixista i que pot provocar violència del partit 
Plataforma per Catalunya.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a que, vista 
la sentència del Jutjat de Primera Instància de Sant Boi 
de Llobregat, de 20 de desembre de 2013, que constata 
que les imatges de militants del partit Plataforma per 
Catalunya amb símbols ultres, fent la salutació feixis-
ta, «son fotografies que el mateix partit ha publicat i 
amb les quals s’ha identificat», s’investiguin a fons les 
activitats del partit Plataforma per Catalunya i les dels 
seus militants per veure si poden ser constitutives d’al-
gun delicte.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2014

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

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’informe de l’Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2013
Tram. 250-00878/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior.

Exposició de motius

El Síndic de Gregues ha donat a conèixer l’Informe 
anual de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la 
Tortura 2013. D’aquest Informe es desprenen un se-
guit de recomanacions que afecten a la Policia de la 
Generalitat-Mossos d’esquadra i a les Policies locals 
de Catalunya.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament insta al Govern a donar compliment a 
les recomanacions de l’Informe de l’Autoritat Catala-
na per a la Prevenció de la Tortura 2013, i en concret a 
les que estableixen el següent: 

1.1. Cal recordar que la comunicació de la detenció al 
Col·legi d’Advocats ha de ser immediata des del primer 
moment en què es produeix la detenció i fer-la perso-
nalment efectiva.

1.2. Cal recordar que, en casos de detencions en com-
pliment d’alguna ordre judicial, s’ha d’informar igual-
ment el detingut del dret que té a ser assistit per un 
lletrat i fer la preceptiva comunicació al Col·legi d’Ad-
vocats.

1.3. Cal garantir que no es posa cap trava a la desig-
nació per part del detingut del lletrat que hagi elegit.

1.4. Cal emplenar diligentment tots els camps del lli-
bre de registre i custòdia de detinguts, en particular 
pel que fa a l’hora d’entrada i de sortida del detingut de 
l’àrea de custòdia.

1.5. El període de detenció d’una persona ha de ser 
el mínim imprescindible i, un cop finalitzat l’atestat, 
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s’han de fer els possibles per traslladar-la immediata-
ment davant l’autoritat judicial corresponent.

Per garantir el dret del detingut que no es perllongui la 
seva privació de llibertat més temps de l’estrictament 
necessari, cal una coordinació entre els òrgans judici-
als i policials, a fi d’estudiar i articular els mecanismes 
per establir un sistema de doble conducció diària que 
permeti que els detinguts puguin passar a disposició 
judicial també a la tarda quan les diligències d’investi-
gació hagin finalitzat.

1.6. Cal deixar constància en el llibre de registre i cus-
tòdia de detinguts del tipus d’escorcoll que s’hagi fet al 
detingut i, en cas d’escorcolls integrals, fer constar les 
causes concretes que n’han motivat la realització.

1.7. Cal protocol·litzar el sistema de recanvi de les flas-
sades per a totes les comissaries i articular algun me-
canisme per substituir les actuals per unes d’un sol ús.

1.8. Cal adoptar les mesures necessàries per garantir 
unes condicions òptimes d’higiene i de netedat en ca-
dascuna de les comissaries i, especialment, a les que 
tenen un volum considerable de detinguts l’any.

1.9. Cal establir algun mecanisme per intentar mino-
rar el problema de males olors que hi ha a la majoria 
de comissaries que tenen l’àrea de custòdia a la planta 
subterrània de les dependències policials.

2. El Parlament insta el Govern a que, a través de les 
competències que en matèria de coordinació de les Po-
licies Locals corresponen al Departament d’Interior, 
aquest apliqui mesures de suport i ajut econòmic als 
ajuntaments per tal de que puguin portar a terme les 
Recomanacions de l’Informe que afecten a les Polici-
es Locals.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2014

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

Proposta de resolució sobre una piulada fe
ta pel president de Plataforma per Catalunya
Tram. 250-00879/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 

següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior.

Exposició de motius

El dia 2 de gener el president del partit Plataforma per 
Catalunya i regidor de Vic, Josep Anglada, va penjar a 
twitter una fotografia d’un nen d’origen etíop amb una 
estelada i el següent comentari: «Estem arreglats. Si 
aquests han de ser els nous catalans, jo marxo de Cata-
lunya. Primer els de casa!».

La mare del nen, Mireia Riu, li va respondre amb una 
carta oberta i va anunciar la seva intenció de denunci-
ar el fet davant la justícia. La carta va donar origen a 
una campanya de molta gent que va fer seva la frase: 
«Sóc un nou català. Sr. Anglada quan vulgui ja se’n 
pot anar».

És necessari que el Parlament es pronunciï amb con-
tundència sobre aquest fet de caire racista i xenòfob 
que atempta contra la convivència a Catalunya i que el 
Govern actuï per esbrinar si s’ha infringit la llei.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament rebutja de forma enèrgica i contundent 
el twit del senyor Josep Anglada del dia 2 de gener en 
el que atacava a un nen català, i considera que li afe-
geix encara més gravetat el fet que provingui d’un càr-
rec públic.

2. El Parlament expressa la seva solidaritat amb el nen 
i la seva família i els convida a visitar el Parlament, 
com a institució que garanteix la democràcia, la con-
vivència i el respecte a tots els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya.

3. El Parlament insta el Govern a investigar si el twit 
del 2 de gener del senyor Josep Anglada que incloïa 
una fotografia d’un nen pot ser considerat delicte i un 
atac a la imatge i la intimitat del nen afectat.

4. El Parlament insta el Govern a posar a disposició 
de la família afectada pel twit del senyor Anglada tot 
el suport, inclòs el jurídic, necessari per a defensar els 
seus drets.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la preservació 
de les polítiques d’igualtat en la legislació de 
governs locals
Tram. 250-00880/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52400 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Núria Parlon Gil, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

Des del món local es treballa per assolir un canvi, tant 
en les creences com en les estructures socials, que per-
meti avançar en el reconeixement i l’assoliment real 
de la igualtat entre dones i homes. En aquest sentit, els 
centres d’informació i recursos per a dones són con-
cebuts com espais d’informació, assessorament, for-
mació, trobada i debat per a les dones, on prioritzen 
l’atenció personalitzada a les dones dels diferents mu-
nicipis que es troben en situació d’especial dificultat.

Així doncs, aquests centres esdevenen un instrument 
important per assolir aquest objectiu, donant resposta 
a les diferents demandes d’informació i atenció i po-
tenciant els processos d’autonomia de les dones, con-
tribuint a la superació de totes les situacions de desi-
gualtat de gènere.

Actualment la tramitació de diferents normatives tant 
a l’Estat com a Catalunya posen en qüestió els serveis 
de proximitat i d’atenció a les dones.

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalitza-
ció i Sostenibilitat de l’Administració Local aprovada 
a les Corts Generals en el mes de desembre de 2013, 
introdueix mesures de delimitació i reducció de les 
competències municipals on elimina la possibilitat de 
que els municipis realitzin activitats d’execució com-
plementàries de les pròpies d’altres administracions 
públiques, suprimint-ne l’Article 28 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
on diu: «Els municipis poden realitzar activitats com-
plementàries de les pròpies d’altres Administracions 
públiques i en particular, les relatives a l’educació, la 
cultura, la promoció de la dona, l’habitatge, la sanitat i 
la protecció del medi ambient.»

Així mateix, el Projecte de Llei de Governs Locals de 
Catalunya que s’està tramitant al Parlament no preveu 
la preservació de les polítiques d’igualtat municipal.

Aquestes dues lleis posen en crisi les polítiques d’igual-
tat municipal que s’estan aplicant des de fa molts anys 
als municipis de Catalunya, impedint que es portin 
a terme actuacions com la promoció de la dona o la 
lluita contra la violència de gènere, que es considera 
obligació de totes les administracions públiques per la 
seva transversalitat, i dificultaria als ajuntaments el 
compliment de l’article 19 de la Llei 1/2004, de 28 de 
desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la 
Violència de Gènere, per a l’assistència social integral 
estable a la participació de les corporacions locals.

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. Garantir en la tramitació de la Llei de Governs 
Locals de Catalunya la preservació de les Polítiques 
d’Igualtat i de totes aquelles competències municipals 
directes que afectin a la conciliació personal, familiar 
i laboral de les dones.

2. Demanar el Govern de l’Estat que retiri la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sos-
tenibilitat de l’Administració Local que suposa un re-
trocés en els avenços en matèria d’igualtat entre dones 
i homes, i prendre totes les accions per mantenir les 
polítiques d’igualtat com a competència municipal di-
recte.

3. Instar el Govern de l’Estat a no restringir els drets 
de les dones i a presentar un model d’Administració 
Local en el que es compleixin i desenvolupin els man-
dats constitucionals de l’autonomia local i la suficièn-
cia dels ajuntaments.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Mont-
serrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del GP 
SOC; Núria Parlon Gil, diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la prevenció de 
l’ús d’expressions i conductes sexistes en 
l’àmbit parlamentari i institucional
Tram. 250-00881/10

Presentació
Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, 

Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 

Parlamentari Socialista, Laura Massana Mas, 

del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa, Inés 

Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 52406 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

La Comissió d’Igualtat de les Persones del Parlament 
de Catalunya té entre els seus àmbits d’actuació la pla-
nificació, l’estudi i l’impuls de les polítiques d’igualtat.

Entre aquests àmbits es troba vetllar per l’ús no sexista 
de la llengua, tant pel que fa a l’ús escrit, com pel que 
fa a l’ús oral.

Per tant, tant els textos com les intervencions dels di-
putats i les diputades del Parlament de Catalunya, com 
dels membres del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, haurien d’estar lliures d’usos discriminatoris, en-
tre els quals hi ha els usos sexistes i androcèntrics de 
la llengua.

Des de la Comissió d’Igualtat de les Persones volem 
traslladar a la Mesa del Parlament la necessitat que es 
mantingui una especial cura en qüestions de llenguat-
ge no sexista per part del Govern en totes les seves 
compareixences i aparicions, així com de la resta de 
diputats i de diputades del Parlament de Catalunya.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
de vetllar per la cura en el llenguatge utilitzat en la tas-
ca parlamentària, així com en les formes, per tal de no 
incórrer en conductes i expressions que puguin ésser 
considerades sexistes.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a uti-
litzar un llenguatge no sexista en la seva tasca insti-
tucional, així com en les formes, per no incórrer en 

conductes i expressions que puguin ésser considerades 
sexistes.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014

Rosa Amorós i Capdevila, portaveu a la CIP del GP 
d’ERC; Montserrat Capdevila Tatché, portaveu a la 
CIP del GP SOC; Laura Massana Mas, portaveu a la 
CIP del GP ICV-EUiA; Inés Arrimadas García, por-
taveu a la CIP del GP de C’s; Quim Arrufat Ibáñez, 
portaveu a la CIP del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre la catorzena 
paga del personal sanitari no facultatiu ju
bilat
Tram. 250-00882/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 52425 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El col·lectiu de personal sanitari no facultatiu jubilat 
que treballava per l’Institut Català de la Salut que tin-
gués reconegut un complement de pensió per jubilació 
rebia, en funció de l’article 151 de l’Estatut del perso-
nal sanitari no facultatiu de les institucions sanitàries 
de la Seguretat Social, un complement de pensió anu-
al distribuït en catorze pagues anuals, distribuïdes en 
dotze mensualitats i dues pagues extres.

No obstant, l’any 2012 aquest col·lectiu no va rebre 
la catorzena paga, corresponent a la paga extra del 
mes de desembre. L’Institut Català de la Salut va ad-
duir per no fer efectiu el pagament d’aquest paga que 
la possibilitat de percebre el complement esmentat es 
veia afectat tant per l’article 10 del Reial Decret Llei 
16/2012, de mesures urgents per garantir la sostenibi-
litat del sistema nacional de salut i millorar la qualitat 
i seguretat de les seves prestacions, com per l’article 
2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per ga-
rantir l’estabilitat pressupostària de la competitivitat.

Aquest col·lectiu ha presentat diverses sol·licituds, 
queixes, peticions i reclamacions al respecte, tant al 
Govern de la Generalitat com al Síndic de Greuges, 
el qual va donar resposta a alguna d’aquestes quei-
xes de forma individualitzada. En una d’elles el Sín-
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dic recomana clarament al Govern de la Generalitat 
i al Departament de Salut revocar les resolucions de 
denegació de l’abonament del complement de la pen-
sió corresponent a la catorzena paga d’aquest col·lectiu, 
i realitzar els tràmits pertinents per fer-ho efectiu, ja 
que 

– El col·lectiu afectat, en tant que personal jubilat, no 
queden inclosos dintre de l’àmbit d’aplicació del Reial 
decret Llei 20/2012

– El càlcul del complement de la pensió corresponent 
no comporta automàticament que el personal jubilat 
s’hagi de veure afectat per la mesura retributiva del 
Reial decret Llei 20/2012

– El complement de pensió de jubilació no és una re-
tribució sinó un complement que, a tot estirar, es po-
dria conceptuar com a benefici accessori de naturalesa 
extrasalarial.

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

Proposta de resolució

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

1. Donar compliment de forma immediata a les reco-
manacions del Síndic de Greuges sobre el no abona-
ment, per part de l’Institut Català de la Salut, de la ca-
torzena paga al personal sanitari no facultatiu jubilat 
que tingués reconegut un complement de pensió per 
jubilació.

2. Revocar de forma immediata, a l’empara de l’article 
105 de la Llei 30/1992, les Resolucions emeses pel De-
partament de Salut de denegació de l’abonament del 
complement de la pensió corresponent a la catorzena 
paga.

3. Fer efectiu de forma immediata l’abonament del 
complement de la pensió corresponent a la catorzena 
paga al personal sanitari no facultatiu jubilat que tin-
gués reconegut un complement de pensió per jubila-
ció. 

Palau del Parlament, 9 de gener de 2014

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

Proposta de resolució sobre els assalts a les 
esglésies de Sant Feliu i de l’Immaculat Cor 
de Maria, de Sabadell
Tram. 250-00883/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52439 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals.

Exposició de motius

Una cinquantena de persones contràries a la reforma 
de la llei de l’avortament que impulsa el Govern d’Es-
panya van interrompre la missa del Gall que el passat 
24 de desembre es celebrava a l’església de Sant Feliu 
de Sabadell.

«Avortament lliure i gratuït» i «Fora rosaris dels nos-
tres ovaris» van ser alguns de les consignes dels que 
van interrompre la missa i que també portaven pancar-
tes amb consignes en contra de la nova llei de l’avorta-
ment. Un atac que va ser gravat pels propis autors i que 
després va ser penjat a internet.

Els manifestants van ser desallotjats per part dels as-
sistents, tal i com es pot comprovar en el vídeo, penjat 
a les xarxes per la Coordinadora per la transformació 
social contra el capitalisme i el patriarcat del Bages.

L’església de Sant Feliu és l’església arxiprestal de Sa-
badell que, fins el moment de la irrupció per part dels 
manifestants, celebrava amb absoluta normalitat la 
missa del Gall.

És la segona vegada que el mateix grup perfectament 
identificat ataca una església d’aquesta localitat. Con-
cretament, el passat mes d’octubre en la parròquia del 
Immaculat Cor de Maria. En aquella ocasió també van 
gravar un vídeo. Els atacants van ser perfectament 
identificats, gràcies a la difusió de les seves actuacions 
per internet.

Els grups laïcistes que es dediquen a atacar els cre-
ients, els símbols religiosos i els membres de l’Esglé-
sia són perfectament reconeguts, ja que normalment 
anuncien les seves actuacions per internet i són fàcil-
ment localitzables, però pel que es veu són impunes 
davant els Mossos d’Esquadra.

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

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

1. Identificar i posar disposició judicial als atacants de 
les esglésies de Sant Feliu i del Immaculat Cor de Ma-
ria de Sabadell, així com d’altres que puguin rebre al-
gun tipus d’assetjament.

2. Donar les instruccions corresponents als Mossos 
d’Esquadra perquè controlin als grups laïcistes, per-
fectament identificats, que organitzen assalts a les es-
glésies, tenint en compte que, juntament amb la resta 
de Cossos de Seguretat, tenen l’obligació de protegir 
els drets dels ciutadans i la llibertat religiosa, recone-
guda en la Constitució.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la reserva de 
fons de La Marató per a projectes de medi
cina preventiva en la població infantil
Tram. 250-00884/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52440 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals.

Exposició de motius

La Marató de TV3, creada el 1996, és un projecte soli-
dari impulsat per Televisió de Catalunya i la Fundació 
La Marató de TV3 amb l’objectiu d’obtenir recursos 
econòmics per la investigació científica de malalties 
que, a dia d’avui, no tenen una curació definitiva.

La Marató de TV3 va més enllà de la recaptació de 
fons econòmics. Busca sensibilitzar sobre les malalties 
que tracta a la població catalana i potencia la investi-
gació científica per prevenir-les i/o curar-les. Per La 
Marató és tan important la recaptació econòmica com 
la divulgació científica, la concienciació i l’educació 
de la societat en la cultura científica. Per això, cada 
nova edició ve precedida d’una intensa sensibilització 

i de difusió, a través de campanyes i actes de parti-
cipació ciutadana, conferències informatives a centres 
educatius i cívics, entre d’altres actuacions.

Anualment, el programa de La Marató el segueixen 
més de 3 milions de persones, recapta una mitjana de 
7 milions d’euros i genera una mobilització ciutada-
na que ha fet que es consolidés com la gran festa de 
la solidaritat a Catalunya. Tant en els actes i campa-
nyes previs a la seva emissió com al programa en sí, 
els nens i nenes malalts són un dels reclams per sensi-
bilitzar als catalans.

Per aconseguir els seus objectius, La Marató de TV3, 
que va néixer com un programa de televisió, ha anat 
evolucionant i creixent amb els anys, i ara també té 
dos puntals culturals com el disc de la Marató i el lli-
bre de la Marató. Artistes, escriptors, editorials, etc., 
en definitiva, el món de la cultura, també treballa per 
recaptar fons, sensibilitzar i difondre l’àmbit de les 
malalties que tracta cada edició.

El juliol de 2009, el Parlament de Catalunya va apro-
var una resolució en la que s’instava a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a dur a terme les 
gestions necessàries per tal que les projectes d’inves-
tigació resultants de fons que recapta la Marató, en 
aquells casos en què la malaltia objecte de la Mara-
tó afecta de manera específica a la població infantil, i 
que necessita d’una actuació diferenciada, es reservés 
un fons de com a mínim un 20% del total recaptat a 
projectes per a realitzar medicina preventiva en la po-
blació infantil.

A principis de desembre es va fer públic, d’acord amb 
la proposta de la Comissió Assessora de la Fundació 
La Marató de TV3, el Patronat va decidir distribuir 
més d’onze milions d’euros a 42 projectes de recerca 
científica, cap destinat a la investigació del càncer pe-
diàtric. De fet, el president de la Comissió Assessora, 
Gabriel Capella, reconeixia que cap dels 8 –d’un total 
de 318– sobre càncer pediàtric que es van presentar va 
estar escollit.

Cal tenir en compte també que La Marató dedicada al 
càncer és la que més recaptació ha tingut des que es 
va iniciar.

Davant l’incompliment reiterat d’aquesta iniciativa, 
el president de la Asociación FADAM (Familiares y 
Amigos de Ángel Manzanares), Antonio Manzanares, 
ha fet arribar la queixa al Síndic de Greuges, al presi-
dent de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als i a la directora de la Fundació per tal de que puguin 
donar resposta a aquest incompliment.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya recomana a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a donar compliment 
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a la resolució 515/VIII, del Parlament en la que s’ins-
tava a la CCMA a fer les gestions necessàries per tal 
que els projectes d’investigació resultants de les fons 
que recapta La Marató de Televisió de Catalunya, i en 
aquells casos en que la malaltia objecte de La Mara-
tó afecta de manera específica a la població infantil, i 
que necessita d’una actuació diferenciada, es reservi 
un fons de com a mínim un 20% del total recaptat a 
projectes per a realitzar medicina preventiva en la po-
blació infantil.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre les tarifes del 
transport públic del Camp de Tarragona
Tram. 250-00885/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Consell d’Administració del Consorci del Transport 
Públic del Camp de Tarragona en la sessió celebrada 
el passat 20 de desembre de 2013 aprovava les noves 
tarifes de transport dels diferents títols i zones per al 
2014 així com les següents especificacions: 

– La supressió dels títols T-10 i T-10/30 des del 21 de 
juny a l’11 de setembre de 2014 per als serveis urbans 
o interurbans què tinguin com origen, destí o trànsit 
les poblacions de Cambrils, Salou, Vila-Seca i la Pi-
neda.

– La supressió dels títols T-10 i T-10/30 entre les 23.00 
h i les 6.00 durant tot l’any a totes les línies incloses les 
de l’Aeroport de Reus?

A part de la pujada tarifària, què en alguns casos su-
posa augments què van des del 21% en el bitllets sen-
zill al 3,5% o el al 5% en els diferents abonaments, 
aquestes mesures esmentades suposen una greu discri-
minació per a la ciutadania i les persones treballado-
res de les poblacions de Cambrils, Salou, Vila-Seca en 

relació amb la resta de poblacions del Camp de Tar-
ragona.

Considerem que el fet què aquestes línies siguin uti-
litzades durant els mesos d’estiu per un gran volum de 
turistes no justifica –en cap cas– la mesura presa uni-
lateralment a tot Catalunya, doncs ni Barcelona que 
rep una gran nombre de turistes ha desenvolupat actu-
acions d’aquest tipus.

Per altra part tampoc beneficia la marca turística Cos-
ta Daurada, ni la mobilitat del Camp de Tarragona què 
ja pateix greus problemes estructurals per la manca de 
desenvolupament d’un sistema de rodalies ferroviàri-
es, la ubicació de l’estació d’alta velocitat fora de la 
trama urbana, el mal funcionament històric dels ope-
radors d’autobusos què han funcionat gairebé en règim 
d’oligopoli, entre d’altres qüestions.

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. A retirar les especificacions publicades juntament 
amb les tarifes de l’ATM del camp de Tarragona per al 
2014 que fan referència a la supressió dels títols T-10 i 
T-10/30 des del 21 de juny a l’11 de setembre de 2014 
per als serveis urbans o interurbans que tinguin com 
origen, destí o trànsit les poblacions de Cambrils, Sa-
lou, Vila-Seca i la Pineda, així com entre les 23.00 h i 
les 6.00 durant tot l’any a totes les línies incloses les de 
l’Aeroport de Reus.

2. Exigir i si s’escau imposar les sancions què corres-
ponguin als operadors què incompleixin les condici-
ons estipulades i concretament les referents a puntuali-
tat, freqüència i informació als usuaris clara tant a les 
parades d’autobús com als punts d’informació.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la 
Llei de l’Estat 27/2013, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 250-00886/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52611 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

El passat 27 de desembre de 2013, el Congrés dels 
Diputats aprovà definitivament la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local. El text aprovat suposa una 
clara invasió de les competències de la Generalitat de 
Catalunya sobre l’organització territorial i el règim lo-
cal previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ai-
xí com una laminació del principi d’autonomia local 
que tant la Carta Europea d’Autonomia Local, com la 
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia garan-
teixen a tots els ens locals de base territorial.

Així mateix, i amb l’excusa d’un suposat estalvi eco-
nòmic, aquesta reforma legislativa suposa un pro-
fund canvi competencial i estructural en la dimensió 
de les administracions locals, que pot fer efectiva la 
supressió de serveis públics de proximitat necessaris 
i essencials per garantir els drets de la ciutadania, 
atemptant contra l’equilibri territorial i incidint de 
forma negativa sobre l’ocupació pública i les seves 
condicions.

Si un problema té el món local i, des de fa temps, és la 
manca d’un finançament que s’ajusti a la realitat de les 
seves necessitats i que faci possible la prestació dels 
serveis que realitza a la ciutadania. Qualsevol tipus de 
reforma de l’administració local ha d’anar acompanya-
da d’una llei de les hisendes locals que resolgui la in-
justícia econòmica dels darrers trenta anys, i s’adeqüi 
a les necessitats que té l’administració més propera a 
la ciutadania.

En canvi, ens trobem davant d’una llei que nega als 
municipis l’autonomia política, organitzativa i la su-
ficiència financera necessaris per a un municipalisme 
de qualitat i democràtic.

El municipi és l’estructura bàsica de l’organització ter-
ritorial, primària, propera i indispensable per tal de 
prestar i garantir els serveis als seus veïns i veïnes, tal 
com defineix el mateix Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya en el seu article 84.

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: 

Defensar la competència exclusiva de la Generalitat 
de Catalunya sobre l’organització territorial i el règim 
local, inclosa en l’Estatut d’Autonomia, presentant un 
recurs d’inconstitucionalitat contra la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

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

Proposta de resolució sobre la retirada de 
l’Avantprojecte de llei orgànica de reforma 
de la Llei orgànica 2/2010, del 3 de març, de 
salut sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs
Tram. 250-00887/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52624 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Marina Geli i Fàbre-
ga, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Con-
sell de Ministres va aprovar la reforma de la Llei Or-
gànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i repro-
ductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, que 
regula al nostre país les condicions per a la interrupció 
voluntària de l’embaràs i estableix les obligacions dels 
poders públics, pel que fa a l’exercici d’aquest dret.

La llei vigent declara el dret de totes les dones a adop-
tar lliurement decisions que afecten a la seva vida se-
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xual i reproductiva, sense més límits que el respecte 
als drets de les demés persones. Tanmateix es regula 
el dret a la maternitat lliurement decidida, reconeixent 
així a les dones la seva capacitat de decisió plena sobre 
el seu embaràs. Una decisió que ha de ser respectada, 
conscient i responsable, i amb l’empara de la llei.

Aquesta llei va substituir a la llei que a l’any 1985 ha-
via suposat un avenç en la protecció de les dones i dels 
i les professionals. La llei va ser aprovada amb un am-
pli consens i amb la majoria dels grups polítics amb 
representació a la cambra, així com de nombrosos 
professionals dels sectors de la medicina i la bioèti-
ca. La nova llei va suposar importants avenços legals 
i, especialment, els referits a la seguretat jurídica dels 
i les professionals del món de la salut que assistien a 
les dones. També va incorporar jurisprudència tant del 
Tribunal Constitucional com del Tribunal Europeu de 
Drets Humans.

El projecte de llei que planteja el Govern de l’Estat re-
presentaria un extraordinari retrocés normatiu, social 
i ideològic i tornaria a situar a les dones en la clan-
destinitat, suprimint el seu dret a decidir de manera 
conscient, responsable i lliurement sobre la seva sexu-
alitat i maternitat. Aquesta proposta afecta greument 
a la seguretat jurídica dels i les professional de l’àmbit 
sanitari, així com també a la garantia en l’accés a les 
corresponents prestacions sanitàries des de l’àmbit pú-
blic. La proposta del Govern de l’Estat ens situa trenta 
anys enrere en els drets de les dones.

La proposta de reforma de la Llei que el Govern de 
l’Estat proposa actualment, és més restrictiva que la 
norma de 1985, ja que elimina la possibilitat d’inter-
rompre el seu embaràs en les primeres catorze setma-
nes, considerant-se com a delicte i despenalitzat no-
més en els casos de violació i «greu perill per a la vida 
o la salut de la mare», privant les dones del dret a de-
cidir sobre la seva maternitat. També suprimeix per 
tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals 
incompatibles amb la vida, que havia justificat la in-
terrupció de l’embaràs en els anys vuitanta del segle 
passat.

És un atemptat contra la democràcia, que restringeix 
els drets i les llibertats de les dones, que representen 
el 50% de la població. Aquesta nova proposta de Llei, 
que afecta la llibertat, la salut i la dignitat de les do-
nes, és un projecte que neix mort i que no compleix 
cap dels preceptes internacionals reconeguts a la Llei 
anterior. Topa frontalment amb les recomanacions de 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja que res-
tringint el dret a l’avortament s’augmentarà el nombre 
d’avortaments, es practicaran en pitjors condicions de 
salubritat, i empitjorant la salut de les dones. Es trac-
ta d’una nova política regressiva del Govern central, 
d’una llei discriminatòria i retrògrada que situa Espa-
nya novament a la cua d’Europa, esdevenint el primer 
país que retrocedeix en drets 

Aquesta normativa del Govern de l’Estat ha provocat 
un enorme rebuig social de la ciutadania del nostre 
país i de la resta de països del nostre entorn europeu. 
També són moltes les crítiques que han aparegut tant 
de professionals del món de la justícia com del món de 
la salut, així com de moltíssimes organitzacions de do-
nes i organitzacions feministes a casa nostra.

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 demanar al Govern de l’Estat a retirar im-
mediatament i no continuar amb la tramitació de 
l’Avantprojecte de Llei Orgànica per la qual es pretén 
la reforma de la Llei 2/2010, de 3 de març, de salut 
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Mont-
serrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del GP 
SOC; Marina Geli i Fàbrega, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el rebuig de la 
proposta de tractar els residus d’armes quí
miques de Síria a la planta de residus espe
cials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 250-00888/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52629 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Atès què l’Organisme per a la Prohibició d’Armes Qu-
ímiques (OPAQ) ha preseleccionat a diverses empre-
ses europees perquè es presentin a un concurs per a 
tractar els agents químics procedents de la destrucció 
de les armes químiques del conflicte bèl·lic de Síria 
i que una d’aquestes empreses s’ha posat en contac-
te amb la planta d’incineració i residus especials de 
Constantí.
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Atès que l’empresa GRECAT (Gestió de Residus Es-
pecials de Catalunya), situada a Constantí (Tarrago-
nès)una empresa que fins l’aprovació de la Llei 5/2012 
de 20 de març era concessionària del servei públic 
d’incineració de residus especials, ha rebut una sol-
licitud per fer-se càrrec de l’última fase de destrucció 
de part de les armes químiques procedents del conflic-
te bèl·lic de Síria.

Atès que segons les informacions aparegudes en di-
ferents mitjans i en el comunicat emès per la matei-
xa empresa GRECAT, constituïda per la multinacional 
alemanya BASF, COMSA EMTE Medio Ambiente i 
el Grup ECOCAT la sol·licitud «està en fase d’estudi»

Atès que en la llicència d’activitats de la Planta de 
Constantí no es contempla ni s’empara el tractament 
d’aquest tipus de residus provinents d’armament quí-
mic i que ni les instal·lacions, ni els protocols d’actua-
ció, plans d’emergència, formació treballadors ha estat 
preparat per aquesta eventualitat.

Atès el risc inherent que comporta aquesta activitat 
per al Port de Tarragona i per al territori, on arribarien 
els residus i caldria transportar fins a Constantí, risc 
que es suma a les sinèrgies existents degudes a les ac-
tivitats industrials del mateix Port i dels Polígons Qu-
ímic i Petroquímic.

Atès que la ciutadania ja va manifestar la seva oposi-
ció a que el Port de Tarragona acullis vaixells de guer-
ra de l’OTAN o qualsevol altra activitat relacionada 
amb el bel·licisme.

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

Proposta de resolució

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

1. A utilitzar els mecanismes, que s’escaiguin per tal 
que l’empresa mixta GRECAT que opera la Planta de 
Residus especials de Constantí, rebutgi la proposta/
oferta de tractament dels residus provinents d’armes 
químiques com les emprades en el conflicte bèl·lic de 
Síria.

2. A informar en temps i forma els ajuntaments afec-
tats, la Comissió de Seguiment i Control de la Planta 
de Constantí, sobre aquesta qüestió i no prendre cap 
decisió unilateral.

3. A aprofundir el compromís amb els valors del paci-
fisme, la cooperació i l’enteniment amb la resta de paï-
sos i especialment amb els de la Mediterrània.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2014

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 

INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la salut mental
Tram. 302-00109/10

Esmenes presentades

Reg. 53018, 53019, 53020, 53021 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 22.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 53018)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la salut mental (tram. 302-
00109/10).

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

1. En relació a les polítiques de Salut Pública: 

1.1. Garantir que els indicadors de l’Enquesta de Salut 
Contínua al 2014 continguin variables que mostrin la 
realitat de la prevalença dels trastorns mentals i el seu 
impacte en les desigualtats socials.

1.2. Potenciar la promoció de la Salut Mental i la pre-
venció del suïcidi des del Pla Interdepartamental de 
Salut Pública, i des del Pla Interdepartamental d’in-
teracció dels serveis sanitaris i socials, incorporant la 
perspectiva de gènere, amb accions coordinades en els 
àmbits sanitaris, socials, educatius, laboral i comuni-
tari.

1.3. Incorporar la Salut Mental en l’acció interdeparta-
mental i interadministrativa de l’Agència de Salut Pú-
blica, prioritzant les encaminades a minimitzar l’efec-
te de les desigualtats socials en el col·lectiu de risc que 
són les persones que pateixen trastorn mental i/o ad-
diccions.

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

2. En relació a les polítiques del Model assistencial 
d’atenció a la Salut Mental i les addiccions, generalit-
zar els propers anys 2014 i 2015: 
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2.1. La Història Clínica Compartida i recepta elec-
trònica a tota la xarxa de Salut Mental, fins arribar al 
100% de cobertura des del 25% actual.

2.2. La consultoria i suport en psiquiatria, infermeria 
psiquiàtrica i psicòlegs a tota la xarxa d’atenció primà-
ria de salut (actualment un 70% de grau d’implantació 
en adults i un 52% en infanto-juvenil) per tal de identi-
ficar les causes de risc i els factors protectors, avançar 
en la prevenció i en les estratègies d’intervenció precoç 
i millorar els tractaments i la seva accessibilitat.

2.3. L’atenció de les urgències, els ingressos per pa-
tologia aguda i subaguda dels transtorns mentals 
d’adults i infanto-juvenils a tots els Hospitals Generals 
de Catalunya.

2.4. Desplegar a tot el territori: 

2.4.1. El Programa de Prevenció del Suïcidi i el Co-
di Risc de Suïcidi i el diagnòstic de la depressió, amb 
perspectiva de gènere, així com un Registre Únic de 
suïcidis i temptatives de suïcidi.

2.4.2. El Programa de Diagnòstic i Atenció als Tras-
torns de l’Espectre Autista (TEA) com a projecte in-
terdepartamental entre els Departaments de Salut, 
Ensenyament i Benestar i Família, i actualment en 
funcionament amb sis experiències pilot.

2.4.3. El Programa de detecció de situacions de risc i 
de vulnerabilitat social en nens i joves.

2.4.4. El Pla de Serveis Individualitzats (PSI) de tras-
torns mentals severs, que actualment dóna cobertura 
al 67% de la població adulta i el programa d’atenció 
preferent al trastorn psicòtic incipient, amb un 20% 
d’implantació en els Centres de Salut Mental d’Adults 
(CSMA).

2.4.5. El Programa de Patologia Dual.

3 Esmena núm. 3
D’addició i modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

4. En relació a l’avaluació dels resultats a càrrec de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Cata-
lunya (AQuAS) incorporar el següent informe de la 
Central de Resultats indicadors de prevalença i morbi-
ditat, de seguiment de salut i trastorn mental, així com 
d’accessibilitat, qualitat i costos a nivell de cada sector 
i regió sanitària.

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

7. Rebutjar, conjuntament amb els Grups Parlamenta-
ris, les modificacions de la Llei Orgànica 10/1995 de 
23 de novembre del Codi Penal que actualment s’es-
tan tramitant en el Congrés dels Diputats, que suposin 
una tractament injust, inadequat, estigmatitzador i dis-
criminatori de les persones amb trastorn mental, i en 

especial aquelles que puguin conduir a privació de lli-
bertat il·limitada en el temps, així com a l’establiment 
de llibertat vigilada il·limitada en el temps.»

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
53019)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la salut mental (tram. 302-00109/10).

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

De modificació i addició de l’apartat 2.2

2.2. La consultoria i suport en psiquiatria, infermeria 
psiquiàtrica i psicòlegs a tota la xarxa d’atenció primària 
de salut (actualment un 70% de grau d’implantació en 
adults i un 52% en infant-juvenil, amb gran variabilitat 
territorial), amb els recursos econòmics necessaris, per 
tal de garantir el diagnòstic precoç dels trastorns men-
tals greus, així com la protocol·lització conjunta dels di-
agnòstics de malaltia mental i les indicacions terapèuti-
ques en una orientació biopsicosocial.

Realitzar una avaluació de l’atenció a la salut mental 
a la xarxa d’atenció primària, valorant els resultats i 
plantejant les mesures correctores necessàries.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’addició de l’apartat 2.3

2.3. L’atenció de les urgències, els ingressos de patolo-
gia aguda i subaguda de les malalties mentals d’adults 
i infanto-juvenils dins dels hospitals generals de tot 
Catalunya.

Garantir que els dies de permanència dels pacients 
tant als hospitals d’aguts i de subaguts, com als hospi-
tals de dia siguin les adequades i preses exclusivament 
des d’un punt de vista clínic, evitant altes precipitades 
que poden repercutir no només en els pacients sinó en 
la resta del sistema que s’ha de fer càrrec de pacients 
en condicions inadequades.
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’addició de l’apartat 2.4

2.4. Desplegar a tot el territori i amb els recursos adi-
ents: 

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De supressió de l’apartat 2.4.1

2.4.1. El Programa de Prevenció del Suïcidi i el Co-
di Risc de Suïcidi i el diagnòstic de la depressió, amb 
perspectiva de gènere, així com un Registre Únic de 
suïcidis i temptatives de suïcidi.

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De supressió i addició de l’apartat 2.4.2

2.4.2. El Programa de Diagnòstic i Atenció als Tras-
torns de l’Espectre Autista (TEA) com a projecte in-
terdepartamental entre els Departaments de Salut, 
Ensenyament i Benestar i Família, 1 actualment en 
funcionament amb sis experiències pilot.

2.4.2. El programa Salut i Escola, incorporant plena-
ment les activitats preventives en salut mental amb la 
dotació econòmica necessària.

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De supressió i addició de l’apartat 2.4.3

2.4.3. El Programa de diagnòstic de malaltia i trastorns 
mental en nens i joves amb fracàs escolar, que inclogui 
el protocol específic de Trastorn per dèficit d’atenció 
amb hiperactivitat (TDAH).

2.4.3. Els Centres de Salut Infanto-Juvenils, amb els 
recursos econòmics i la dotació pressupostària ade-
quada.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’addició de l’apartat 2.4.4

2.4.4. El Pla de Serveis Individualitzats (PSI) de tras-
torns mentals severs, que actualment dóna cobertura 
al 67% de la població adulta i el programa d’atenció 
preferent al trastorn psicòtic incipient, amb un 20% 
d’implantació en els Centres de Salut Mental d’Adults 
(CSMA), amb la dotació de professionals adient.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’addició de l’apartat 6

6. En relació als recursos pressupostaris destinats a 
Salut Mental, presentar a la Comissió de Salut del Par-
lament, en el termini de dos mesos, una projecció de 
despesa 2014-2020, identificant els escenaris per la 
prevenció, l’atenció i la integració social.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 53020)

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut 
mental (tram. 302-00109/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt

1.4. Abandonar la utilització del manual diagnòstic i 
estadístic dels trastorns mentals (DSM –acrònim an-
glès–) perquè, conjuntament amb la psiquiatria tradi-
cional, opera en connivència amb la indústria farma-
cèutica.

2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt

1.5. Eliminar la categoria d’addiccions conductuals 
perquè comporta una medicalització de les eleccions 
de vida, així com per impedir diagnòstics inadequats.

Fascicle segon
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3 Esmena núm. 3
D’addició
Grup Mixt

1.6. Formar adequadament els professionals per ga-
rantir que diagnosticaran de manera diferenciada la 
malaltia mental de la simptomatologia derivada de di-
ficultats en un context de crisi.

4 Esmena núm. 4
D’addició
Grup Mixt

1.7. Aprofundir en el drets dels malalts i dels pares dels 
suposats «pacients infantils» perquè no se’ls pressioni 
per medicar de forma immediata els fills.

5 Esmena núm. 5
D’addició
Grup Mixt

1.8. Crear un grup de treball que aprofundeixi sobre 
les addiccions, per analitzar-ne l’origen (abans de la 
droga, què?) i faci diagnòstics adequats sobre la pato-
logia dual.

6 Esmena núm. 6
D’addició
Grup Mixt

1.9. Incrementar la formació i supervisió dels profes-
sionals de la salut mental, eliminant la presència dels 
laboratoris en la formació continuada del personal sa-
nitari, per tal de no garantir la no incidència i influ-
ència dels interessos comercials en la clinicalització i 
medicalització de les malalties mentals.

7 Esmena núm. 7
D’addició
Grup Mixt

2.1. La història clínica compartida i recepta electròni-
ca a tota la xarxa de salut mental, fins arribar al 100% 
de cobertura des del 25% actual, i sempre preservant 
la confidencialitat de les dades.

8 Esmena núm. 8
De supressió
Grup Mixt

2.4.3. El Programa de diagnòstic de malaltia i trastorns 
mental en nens i joves amb fracàs escolar, que inclogui 
el protocol específic de Trastorn per dèficit d’atenció 
amb hiperactivitat (TDAH).

9 Esmena núm. 9
D’addició
Grup Mixt

2.4.5. El programa de patologia dual. S’ha de garantir 
que hi hagi un diagnòstic acurat en relació amb aques-

ta patologia i, en qualsevol cas, el pacient no ha de re-
bre atenció en dos dispositius diferents (CAS i CSM).

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 53021)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la salut mental (tram. 
302-00109/10).

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

Del punt 1.1

«1.1. Garantir en l’Enquesta de Salut de Catalunya 
indicadors que permetin recollir informació sobre els 
trastorns mentals i les desigualtats socials.»

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

Del punt 1.2

«1.2. Potenciar la promoció de la salut mental i la pre-
venció del suïcidi en el Marc del Pla Interdepartamen-
tal de Salut Pública i el desplegament del Codi Risc 
Suïcidi.»

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

Del punt 2.1

«2.1. La Història Clínica compartida i recepta elec-
trònica a tota la xarxa de Salut Mental, fins arribar al 
100% de cobertura des del 25% actual.»

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

Del punt 2.3

«2.3. L’atenció a les urgències psiquiàtriques en els 
hospitals generals elaborant plans territorials de reor-
denació de l’atenció aguda amb integració en els hos-
pitals generals i amb aliances estratègiques entre hos-
pitals generals i monogràfics.»
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5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.4

«2.4. Desplegar a tot el territori:»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.4.1

«2.4.1. Desplegar al llarg del territori el Programa de 
Prevenció del Suïcidi i el Codi Risc de Suïcidi i el di-
agnòstic de la depressió, amb perspectiva de gènere, 
així com un Registre Únic de suïcidis i temptatives de 
suïcidi.»

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

Del punt 2.4.2

«2.4.2. Avaluar el Pla Integral d’Atenció als Trastorns 
de l’Espectre Autista i dur a terme un Pla d’implanta-
ció a tot Catalunya per al període 2015-2016.»

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

Del punt 2.4.3

«2.4.3. Elaborar el Pla d’Implantació del Protocol per 
l’atenció als TDAH en els serveis d’atenció a la salut 
mental infantil i juvenil i coordinar la seva implantació 
amb els protocols de l’àmbit educatiu al llarg del perí-
ode 2014-2015.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.4.4

«2.4.4. Avançar en el desplegament del Pla de Serveis 
Individualitzats (PSI) de trastorns mentals severs, que 
actualment dóna cobertura al 67% de la població adul-
ta i el programa d’atenció preferent al trastorn psicòtic 
incipient, amb un 20% d’implantació en els centres de 
salut mental d’adults (CSMA), en funció de les dispo-
nibilitats pressupostàries.»

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

Del punt 2.4.5

«2.4.5. Garantir en el període 2014-2015 un model 
d’atenció integrada entre els serveis de salut mental i 

els d’atenció a les drogodependències per a l’atenció 
a les persones amb patologia dual i desplegar-lo pro-
gressivament arreu del territori.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. En relació al Pla Integral d’Atenció a les persones 
amb problemes de salut mental presentar a la Comis-
sió de Salut del Parlament les accions desenvolupades 
durant l’any 2013 i els objectius 2014 per a les línies 
d’actuació prioritzades pel Sector de Salut Mental.»

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la qualitat de l’aire
Tram. 302-00110/10

Esmenes presentades
Reg. 53007, 53022 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 22.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 53007)

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire 
(tram. 302-00110/10).

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

Del punt 1

1. En relació a les dades incloses en el «Pla d’Actuació 
per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015.»

a) Actualitzar les dades de l’inventari d’emissions i 
dels mapes d’immissions atmosfèriques que consten a 
la Diagnosi del Pla amb les avaluacions existents fins, 
com a mínim, l’any 2012.

b) D’acord amb l’annex 1 de la Directiva 2008/50/CE, 
relativa a la qualitat de l’aire ambient i una atmosfera 
més neta a Europa, aplicar com a valor límit de partí-
cules PM10 les corresponents a l’avaluació del percen-
til 90.4 sobre les mesures realitzades inferior o igual a 
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50 ug/m3 atès que la disponibilitat de dades és inferior 
al 90% requerit per l’esmentada Directiva.

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

Al punt 2

2. Incloure en el Pla d’Actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire horitzó 2015 mesures efectives i d’obli-
gat compliment incloent la estima sobre la millora pre-
vista i el termini per aconseguir-la atès que aquest és 
un dels requisits mínims d’un pla de millora elaborat 
d’acord amb l’annex V de la Directiva 2008/50/CE re-
lativa a la qualitat de l’aire ambient i una atmosfera 
més neta a Europa. En concret, i pel que fa a mobilitat, 
incloure mesures [...]

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

Del punt 8

8. Garantir l’eficiència del Pla amb les mesures se-
güents: 

– estratègia de comunicació cap a la població.

– mesures de mitigació que siguin aplicades als cen-
tres escolars, geriàtrics i hospitals i altres equipaments 
sensibles.

– establint convenis amb les indústries incloses en el 
Pla.

– establint mesures temporals de restricció dels ve-
hicles a les zones afectades en funció dels llindars de 
contaminació superats.

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

Del punt 9

9. Elaborar amb els departaments responsables En el 
marc de l’elaboració d’un projecte de llei d’energies re-
novables que sigui la transposició completa de la Di-
rectiva 2009/28/CE, relativa al foment de l’ús d’ener-
gia procedent de fonts renovables, i que estableixi un 
marc regulador estable, s’estudiï l’aprovació d’una 
normativa, en base el que estableixi la Unió Europea, 
que reguli la implementació d’instal·lacions de com-
bustió de biomassa per ús residencial i edificis públics 
tenint en compte a més del punt de vista energètic, els 
paràmetres analitzats pels científics (densitats, localit-
zació, combinació fons contaminants, etc.) per evitar 
problemes de superació dels nivells de contaminació 
atmosfèrica.

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

Al punt 10

10. [...] Millorar la manipulació de tots aquells mate-
rials que siguin susceptibles de produir un increment 
significatiu de PM10 i PM2,5 a l’aire durant la carrega 
i descàrrega de mercaderies dels vaixells comercials.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 53022)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la qualitat de l’aire (tram. 302-
00110/10).

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

Del punt 1

«1. Actualitzar, durant el primer semestre de 2014, les 
dades de l’inventari d’emissions atmosfèriques, tot in-
formant de les dades obtingudes l’any 2008 i incor-
porant les estadístiques de consum energètic i de mo-
bilitat per tal d’assolir una major transversalitat de 
l’estratègia.»

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

Dels punts 2, 2.1.A i 2.B

«2. Garantir la inclusió de mesures efectives per la re-
ducció progressiva del trànsit de vehicles privats. Apli-
car sistemes intel·ligents en zones urbanes o metropo-
litanes que bonifiquin econòmicament i amb ocupació 
d’espai els sistemes més nets i penalitzi els mètodes 
més contaminants.» 

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

Del punt 2.1.C

«2.1.C. Habilitar zones d’aparcament gratuït a la peri-
fèria vinculades als títols de transport públic.» 
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.1.E

«2.1.E. Mantenir la cooperació educativa amb les en-
titats municipalistes per a facilitar i promoure a través 
dels plans educatius d’entorn, les anomenades rutes 
escolars segures.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.2

«2.2. Introduir incentius per a la renovació, implemen-
tació de millores tecnològiques i vehicles elèctrics al 
transport públic, vehicles de recollida d’escombraries, 
neteja viària, i transport de mercaderies.»

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

Del punt 2.5

«2.5. Continuar desenvolupant l’actual sistema de 
control del trànsit: integrar a la gestió del trànsit per 
millorar la mobilitat, la gestió per optimitzar la quali-
tat de l’aire (relacionant al sistema de control del tràn-
sit els sistemes de monitoreig i pronòstic de qualitat 
de l’aire, que generin escenaris de control del trànsit 
ambdós objectius).»

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

Dels punts 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5

«3. Potenciar i incentivar l’ús del transport públic urbà 
i interurbà, amb la inclusió de les següents mesures: 

– La gestió eficient dels semàfors amb prioritat, la 
creació de nous serveis perimetrals, i la creació de 
carrils bus i trams d’avançament per autobusos en els 
accessos a les ciutats de la RMB i altres zones amb 
congestió.

– La millora de la freqüència de pas de les línies de me-
tro o del metro del Vallès d’FGC entre d’altres, d’acord 
amb l’establert en els plans més específics d’aquests 
àmbits com el Pla director de mobilitat 2008-2012.

– L’impuls del Pla estratègic de la bicicleta, en la lí-
nia del Pla director d’infraestructures de la RMB 2011-
2020.

– La potenciació de les infraestructures de carril bus 
i trams d’avançament per autobusos als accessos a les 
ciutats.

– L’execució d’infraestructures per afavorir el transva-
sament modal cap al transport públic.

– La implantació del nou sistema tarifari T-Mobilitat, 
que ha de suposar un canvi en la concepció del tracta-
ment dels usuaris dels serveis de transport públic, amb 
una modulació de les tarifes que també inclogui la va-
riable ambiental de la contaminació atmosfèrica i la 
qualitat de l’aire.»

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

Del punt 4

«4. Desenvolupar de manera obligatòria a les empre-
ses públiques de més de 100 treballadors i a les priva-
des de més de 200 treballadors, així com als polígons 
industrials ubicats dins de la zona objecte d’actuació 
del Pla la realització de plans de desplaçament i de 
mobilitat d’empresa, amb la tutela de la Generalitat 
i la participació dels agents socials i els municipis, i 
d’acord amb la Llei de mobilitat 9/2003 de 13 de juny.» 

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

Del punt 5

«5. Elaborar i implementar obligatòriament i de forma 
progressiva plans de mobilitat sostenible per a tots els 
edificis de l’administració pública a partir d’un volum 
de 200 persones entre treballadors i usuaris, que es-
tiguin en els 40 municipis objectes d’actuació del Pla 
tal i com s’ha fet a l’edifici de la Generalitat a Giro-
na, Santa Caterina, i d’acord amb la Llei de mobilitat 
9/2003 de 13 de juny.»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Establir un règim sancionador que acompanyi a les 
mesures d’obligat compliment, sempre i quan no gene-
ri cap obstrucció al projecte. La recaptació s’invertirà 
en campanyes de sensibilització i millores del mateix 
Pla.» 

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Continuar desenvolupant campanyes d’informació 
i sensibilització que informin i expliquin a la població 
la gravetat real del problema i de les mesures obligatò-
ries del Pla, amb les conseqüències negatives sobre la 
salut i la qualitat de vida de la contaminació atmosfè-
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rica produïda pel tràfic i què promoguin l’ús del trans-
port públic.» 

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

Del punt 10

«10. Establir un pla de gasificació dels vaixells i el 
transport terrestre a l’interior del Port de Barcelona 
i potenciar el transport ferroviari de les mercaderies 
que en tenen origen o destí.»

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

Del punt 11

«11. Adaptar el més ràpid possible l’aplicació de la di-
rectiva estatal d’emissions industrials i els plans de vi-
gilància integrals a les activitats potencialment conta-
minants de la zona de protecció especial.»

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

«12. Continuar instant al Govern de l’Estat a accelerar 
l’aplicació de les mesures del Plan Aire, especialment 
en les que són competència de l’Estat i que poden inci-
dir de forma més substancial en la millora de la quali-
tat de l’aire de Catalunya.»

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 13

«13. Crear una comissió rectora del Pla amb tots els 
agents implicats per fer-ne un seguiment semestral. 
Aquest seguiment es farà efectiu amb la realització 
d’informes públics anuals recollint els indicadors que 
permetin conèixer l’estat d’execució del Pla i l’eficàcia 
de les mesures aplicades.» 

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’atenció als infants i adolescents 
tutelats
Tram. 302-00111/10

Esmenes presentades
Reg. 52948, 52987, 53005, 53024 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 22.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52948)

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 estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció 
als infants i adolescents tutelats (tram. 302-00111/10).

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

D’un punt 8

«8) En relació a les pensions i les prestacions de les 
quals són beneficiaris els infants o adolescents tute-
lats: 

a) Derogar la Disposició Addicional 7ª de la Llei 
14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la Infància i l’Adolescència.

b) Deixar sense efecte la Instrucció 1/2012, de 24 de 
febrer, sobre les prestacions i les pensions del sistema 
de la seguretat social de les quals són beneficiaris els 
infants i adolescents tutelats per la Generalitat de Ca-
talunya amb efectes del dia en què es va establir la me-
sura.

c) Abonar als menors que han deixat d’estar tutelats en 
el període de vigència de la instrucció 1/2012 les quan-
titats percebudes per la DGAIA en concepte de presta-
ció d’orfenesa i prestació per fill a càrrec de què han 
estat beneficiaris durant el temps de tutela.

d) Administrar els recursos procedents de les pensi-
ons en benefici del menor corresponent, destinant-los 
a l’accés a serveis i beneficis que no es trobin entre 
aquells a què té ja accés de manera gratuïta o reser-
vant-los totalment o parcialment per al moment de 
l’assoliment de la majoria d’edat.

e) Lliurar a les persones afectades les quantitats no 
gastades de la manera que s’acaba d’indicar quan as-
soleixin la majoria d’edat.
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f) Informar i s’escolti els menors sobre la gestió dels re-
cursos corresponents».

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 9

«9) En relació als procediments de queixa a l’abast 
dels infants i adolescents en el sistema de protecció: 

a) Que en el marc del desplegament de la Llei sobre els 
drets i les oportunitat en la infància i l’adolescència 
s’estableixi 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 aco-
llidors.

b) Que des de la DGAIA es vetlli perquè l’existència 
d’aquest procediment sigui coneguda per tots els pro-
fessionals que mantenen contacte amb els infants en el 
sistema de protecció i, molt especialment, pels matei-
xos infants.

c) Que mentre no es faci efectiu el desplegament regla-
mentari esmentat se supervisi 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.

d) Que, més enllà del procediment de queixa, es con-
sideri l’assignació d’un professional de referència de 
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència al qual es puguin adreçar els infants tutelats per 
presentar queixes o demanar informació sobre la seva 
situació.

e) Que s’entregui als infants tutelats un document en 
què constin les dades de la persona que tinguin de re-
ferència i els mitjans per accedir-hi amb garantia de 
confidencialitat.

f) Que s’adoptin les mesures necessàries per assegurar 
el dret de queixa també en el cas d’infants i adoles-
cents ingressats en centres d’educació intensiva i tera-
pèutics».

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 52987)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’atenció als infants i adolescents tutelats (tram. 302-
00111/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació  
GP de Ciutadans

De l’article 2 de la moció, que resta redactat de la se-
güent manera:

2. Garantir que els recursos derivats de les prestacions 
i pensions de la seguretat social pels menors tutelats 
aniran destinats a l’accés a serveis, la prestació dels 
quals no estigués contemplada abans de manera gra-
tuïta. Tanmateix, un cop els menors tutelats assoleixin 
la majoria d’edat es procedirà a la devolució total o 
parcial de l’import dels serveis, en funció de si les pres-
tacions s’han aplicat o no.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 53005)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’atenció als infants i adolescents tutelats (tram. 302-
00111/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició a l’inici de la moció 

El Parlament insta el Govern a: 

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt, nou text

«1. Reconèixer els drets dels infants i adolescents tute-
lats com un col·lectiu amb unes necessitats de suport 
educatiu específic i per això reforçar els itineraris for-
matius per als infants i adolescents tutelats i ex tutelats 
amb ajuts i programes específics. En tot cas, garantir 
una persona professional de referencia única, classes 
de reforç escolar i activitats extraescolars, dotar d’es-
pais diferenciats dins els centres aptes per a l’estudi, 
beques per a dur a terme estudis de batxiller, forma-
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ció professional i universitaris que cobreixin matrícula 
i taxes, l’habitatge i la manutenció fins la finalització 
dels mateixos.

Pel que fa als infants i adolescents amb algun tipus de 
discapacitat garantir els serveis de detecció precoç i 
totes les teràpies necessàries per tal que puguin desen-
volupar el seu grau màxim d’autonomia.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

De modificació de tot el text del punt 2

2. El Parlament insta el Govern a deixar sense efecte 
la instrucció 1/2012, de 24 de febrer, sobre les presta-
cions i les pensions del sistema de la seguretat social 
de les quals són beneficiaris els infants i adolescents 
tutelats per la Generalitat de Catalunya amb efectes 
del dia en què es va establir la norma i a abonar als 
menors que han deixat d’estar tutelats en el període de 
vigència de la Instrucció les quantitats percebudes per 
la DGAIA en concepte de prestació d’orfenesa i presta-
ció per fill a càrrec de què han estat beneficiaris durant 
el temps de tutela.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 4

4. Disposar periòdicament de sistemes d’informa-
ció i anàlisi sobre la situació dels infants tutelats en 
l’àmbit de l’educació indicadors comparables entre 
Comunitats Autònomes i països europeus que perme-
tin monitorar les millores aconseguides amb els plans 
d’actuació i d’informació homogènia sobre els costos 
econòmics dels serveis de protecció a la infància.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt

Garantir en el marc de l’Àrea de suport a Joves Tu-
telats i Ex tutelats i en coordinació amb el SOC i les 
entitats especialitzades en inserció laboral itineraris 
de formació i inserció laboral que assegurin l’orienta-
ció, la formació, el seguiment i la incorporació al món 
laboral. Facilitar els acords amb empreses que facin 
possible la contractació d’aquests joves.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt

Incrementar els serveis de la xarxa pública de salut 
mental i garantir l’accés a la mateixa dels infants i 
adolescents tutelats.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 53024)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’atenció als infants i adolescents 
tutelats (tram. 302-00111/10).

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

Del punt 3

«3. Mantenir als joves extutelats, com a col·lectiu pri-
oritari dins dels instruments de suport als llogaters del 
Pla per al dret a l’habitatge i al Pla Territorial Sectori-
al de l’Habitatge.» 

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU



27 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 247

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 57

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la situació de les persones amb 
dependència
Tram. 302-00112/10

Esmenes presentades
Reg. 52947, 53017, 53025 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 22.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52947)

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 estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la si-
tuació de les persones amb dependència (tram. 302-
00112/10).

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

D’un punt 9

9) Establir un Pla de Xoc per eliminar les llistes d’es-
pera en l’accés a places públiques a presentar durant 
aquest trimestre.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 10

10) Restablir les partides econòmiques destinades al 
Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar en 
el Pressupost de 2014.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 11

11) Regular per llei la figura de l’assistent personal.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 12

12) Actualitzar la quantia de l’indicador de renda de 
suficiència de Catalunya (IRSC) en el Pressupost 2014.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 13

13) Garantir que no s’adoptarà cap modificació en el 
sistema d’autonomia personal i atenció a la dependèn-
cia a Catalunya de manera unilateral per part del Go-
vern sense consulta i participació dels agents socials.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 14

14) Garantir que no s’apliqui cap disminució de ràtio 
de professionals ni rebaixes salarials.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 53017)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació de les persones amb 
dependència (tram. 302-00112/10).

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

1. Constata les greus conseqüències per a les perso-
nes amb dependència que comporta la paralització del 
procés d’implantació del Sistema per a l’Autonomia i 
Atenció a la Dependència provocada per l’incompli-
ment, per part dels diferents governs de l’Estat, del fi-
nançament previst a l’article 32.3 de la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Per-
sonal i Atenció a les persones en situació de dependèn-
cia i, més recentment, per les retallades previstes en el 
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Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 
per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment 
de la competitivitat; totes elles, impulsades de forma 
unilateral i amb una enorme deslleialtat institucional.

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

2. Acabar, tan aviat com les condicions econòmiques 
ho permetin, amb les restriccions i les suspensions de 
prestacions i serveis.

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

3. Seguir treballant, a través de la Comissió de Segui-
ment del Sistema per a l’Autonomia Personal i Atenció 
a la Dependència i de l’espai de diàleg permanent amb 
els agents socials (entitats socials, patronal i sindicats) 
i els representants del món local, per tal d’avançar cap 
a un pacte de sostenibilitat del sistema, amb mesures i 
acords concrets que garanteixin la continuïtat i la qua-
litat a Catalunya, d’acord amb allò que estableix la 
Moció 52/X, del Parlament de Catalunya.

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

5. Per tal de garantir la transparència del sistema pú-
blic de gestió de la dependència, posar en marxa un 
sistema d’informació multicanal que: 

a. Permeti avançar, tal i com estableix la Moció 43/IX 
del Parlament de Catalunya, sobre el futur de les po-
lítiques socials, cap a un sistema mitjançant el quals 
els usuaris del sistema o, si s’escau, llurs representants 
legals, puguin consultar l’expedient respectiu en xarxa, 
per tal de conèixer l’estat de tramitació.

b. Integrar les dades que s’ofereix sobre dependència 
en el Mapa de Serveis Socials de Catalunya.

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

6. Restablir, tan aviat com sigui possible, la realització 
dels Programes Individuals d’Atenció de la prestació 
econòmica vinculada al servei d’atenció residencial en 
el primer semestre d’enguany.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 53025)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació de les persones amb 
dependència (tram. 302-00112/10).

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

Del punt 1 de l’epígraf «Davant d’aquesta situació, el 
Parlament de Catalunya:»

«1. Constata les greus conseqüències per a les perso-
nes amb dependència de la paralització per part de 
l’Estat del procés d’implantació del Sistema per a l’Au-
tonomia i Atenció a la Dependència amb la congelació 
del calendari, la retallada de drets, la rebaixa de la in-
tensitat de les proteccions i frenant l’entrada al Siste-
ma de milers de persones en situació de dependència 
i expulsant del mateix a altres que ja eren usuàries.»

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

Del punt 2 de l’epígraf «El Parlament de Catalunya 
insta el Govern a:»

«2. Garantir el compliment efectiu de la normativa vi-
gent i, quan les disponibilitats econòmiques ho perme-
tin reactivar les prestacions econòmiques vinculades a 
servei.»

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

Del punt 3 de l’epígraf «El Parlament de Catalunya 
insta el Govern a:»

«3. Establir un marc conjunt de diàleg amb represen-
tants de les persones usuàries, professionals i presta-
dors dels serveis que permeti compartir la informació 
de la situació del Sistema de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a les Persones amb Dependència i 
consensuar les directrius estructurals, funcionals i eco-
nòmiques de garantia, qualitat d’atenció i sostenibilitat 
del sistema.» 
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4 de l’epígraf «El Parlament de Catalunya 
insta el Govern a:»

«4. Pel que fa a la governança del sistema d’atenció a 
les persones amb dependència a Catalunya: convocar 
una sessió monogràfica del Consell General de Serveis 
Socials de Catalunya sobre la situació i les propostes 
de millora de l’atenció a les persones amb dependèn-
cia on hi són representats, entre d’altres, els sindicats, 
col·legis professionals i organitzacions empresarials.»

5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 5 de l’epígraf «El Parlament de Catalunya 
insta el Govern a:»

«5. Disposar d’un sistema d’informació multicanal 
que: 

a. Permeti a les persones usuàries conèixer en tot 
moment l’estat de tramitació dels expedients que els 
afecten així com tenir accés a tots els documents (sol-
licituds, informes, resolucions, llista d’espera, etc.) que 
conformen aquests expedients).

b. Ampliï el nombre de dades que conformen el Mapa 
de Serveis Socials de Catalunya per tal d’incloure-hi, 
anualment l’evolució de totes les variables descripto-
res del sistema d’atenció a la dependència, estratifica-
des per graus i tipologies i per territori.» 

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

Del punt 6 de l’epígraf «El Parlament de Catalunya 
insta el Govern a:»

«6. Restablir la realització dels Programes Individuals 
d’Atenció de prestació econòmica vinculada al servei 
d’atenció residencial, tan aviat com les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin.»

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

Del punt 7 de l’epígraf «El Parlament de Catalunya 
insta el Govern a:»

«7. Analitzar l’evolució de l’impacte que pot ocasionar 
la mesura transitòria de no elaboració de plans indi-
viduals d’atenció de les prestacions econòmiques vin-
culades, per a determinar les accions necessàries que 
permetin garantir l’atenció a les persones amb depen-
dència.» 

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

Del punt 8 de l’epígraf «El Parlament de Catalunya 
insta el Govern a:»

«8. Prioritzar el pagament dels serveis d’atenció resi-
dencial a la gent gran i de les prestacions econòmiques 
vinculades al servei, en la mesura que les disponibili-
tats pressupostàries i de tresoreria ho permetin.»

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la convocatòria d’un referèndum 
d’autodeterminació
Tram. 302-00114/10

Esmenes presentades
Reg. 52946, 53006 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 22.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52946)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la con-
vocatòria d’un referèndum d’autodeterminació (tram. 
302-00114/10).

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

De modificació de tot l’apartat 1. Se suprimeixen les 
lletres a, b, c i d i queda redactat de la següent manera: 

«a) El passat dia 16 de gener de 2014 una majoria cla-
ra del Parlament, formada per 87 diputats i diputades 
va acordar presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats una Proposició de llei orgànica de delegació a 
la Generalitat de Catalunya de la competència per a 
autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el 
futur polític de Catalunya. Aquesta Proposició de llei, 
atesa la seva transcendència política, hauria de ser de-
batuda el més aviat possible al Congrés dels Diputats.»
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 1, lletra e, al final del paràgraf

«e) que en el seu Preàmbul diu que «el Parlament de 
Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la ciu-
tadania ha definit Catalunya com a nació d’una ma-
nera àmpliament majoritària» i que en l’article 55.1 
explicita que «el Parlament representa al poble de Ca-
talunya.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 2, lletra a, al final del paràgraf

«a) sempre que aquest marc s’interpreti d’acord amb 
l’esperit obert i flexible del pacte constitucional de 
1978, trencat per la sentència del Tribunal Constituci-
onal de 2010 sobre l’Estatut de 2006 que havia votat el 
poble de Catalunya.»

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 53006)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la convocatòria d’un referèndum 
d’autodeterminació (tram. 302-00114/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació de tot el text de la moció, nou 
text: 

1. El Parlament de Catalunya: 

a) Constata que el nostre país es troba enmig de la 
crisi econòmica més profunda i duradora des de  
la recuperació de la democràcia. A conseqüència  
de la pròpia crisi, però també de les polítiques d’auste-
ritat dogmàtica i de devaluació interna que s’han po-
sat en marxa amb el proclamat objectiu de contribuir 
a sortir-ne, però que en realitat han suposat una neta 
transferència de les rendes del treball a les del capi-
tal, i una socialització certament injusta dels costos de 
la crisi, intensificant un procés d’acumulació de ren-

da per despossessió de les classes populars i treballa-
dores, s’han intensificat enormement les desigualtats 
existents a la nostra societat, amb efectes devastadors, 
en termes de precarització i pèrdua de drets socials, 
en concomitància, no pas casual, amb l’amenaça de 
pèrdua de llibertats civils i d’una concepció de l’ordre 
públic restrictiva de drets.

Per aquests motius, entre d’altres com la insatisfac-
ció amb el nostre model de representació, la xacra de 
la corrupció, de la percepció que un part significativa 
de la ciutadania té respecte a la capacitat dels dife-
rents parlaments i governs per desenvolupar llurs prò-
pies polítiques econòmiques, fiscals i socials, al marge 
dels interessos d’instàncies supraestatals que sovint es-
capen al control democràtic, existeix un profund ma-
lestar amb el funcionament de la nostra democràcia, 
compartit per amplis grups de ciutadans i ciutadanes.

Aquest malestar s’agreuja per la insatisfacció que, de 
forma manifesta, existeix amb relació al model d’orga-
nització territorial d’un Estat complex i plural com és 
Espanya.

A Catalunya existeixen, mesclades i a voltes superpo-
sades amb les generals causes de malcontentament, 
altres causes específiques, relacionades amb el procés 
de reforma estatutària, amb les insidioses campanyes 
llançades contra aquest procés de reforma per part de 
qui avui presideix el Govern espanyol, amb el procés 
de revisió de l’Estatut aprovat pel Parlament, les Corts 
Generals i la ciutadania catalana, per part del Tribu-
nal Constitucional, amb els intents recentralitzadors 
de l’actual Govern espanyol, amb el funcionament de 
l’autogovern i el seu finançament, i amb la relació de 
Catalunya amb el conjunt d’Espanya.

En aquest context, es van celebrar el 25 de novembre 
de 2012 les eleccions al Parlament de Catalunya que 
van ser el punt d’inici de l’actual Xa Legislatura, en la 
qual el suport a la celebració d’una consulta a la ciu-
tadania catalana sobre el seu futur polític col·lectiu, 
com acrediten diverses resolucions aprovades durant 
la present legislatura.

La Constitució espanyola de 1978, és la Constitució 
d’un Estat social i democràtic de Dret, que hi consagra 
a un lloc preeminent el pluralisme polític com a valor 
superior de l’ordenament jurídic.

Aquesta preeminència del valor del pluralisme polític 
i del principi democràtic, juntament amb el fet que la 
Constitució no contempli clàusules d’intangibilitat, ha 
de conduir a la conclusió que, al marge del debat so-
bre l’existència o no d’un dret de secessió basat en el 
principi de lliure determinació dels pobles, i també al 
marge del debat sobre l’existència, naturalesa, abast i 
efectes del que el debat públic català coneix com a dret 
a decidir, cal considerar que el projecte d’instituciona-
lització política que, expressat de forma clara i inequí-
voca, per a si mateixos vulguin majoritàriament els ca-
talans i les catalanes, consultats a tal efecte conforme 
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a Dret i amb totes les garanties democràtiques, com 
reclama una majoria dels seus legítims representants, 
ha d’ésser tingut en compte i respectat, conduint als 
canvis que resultin necessaris per a la seva efectivitat.

b) Constata que no s’ha donat compliment a la Reso-
lució 17/X del Parlament de Catalunya, sobre la ini-
ciació d’un diàleg amb el Govern de l’Estat per a fer 
possible la celebració d’una consulta sobre el futur de 
Catalunya, aprovada pel Ple del Parlament en data 13 
de març de 2013.

c) Constata que el bloqueig del diàleg entre el Govern 
català i el Govern espanyol amb relació a la celebra-
ció d’una consulta a la ciutadania catalana sobre el 
seu futur polític col·lectiu està sotmetent a la ciutada-
nia catalana, i a la de la resta d’Espanya, a una tensió 
política evitable.

d) Reitera la reivindicació que s’obri d’un procés de di-
àleg i negociació entre el Govern català i el Govern 
espanyol presidit per la claredat, la transparència, la 
bona fe i una autèntica voluntat de trobar un acord.

e) Constata que la voluntat política que resulti ser ma-
joritària entre els catalans en allò relatiu a llur futura 
organització política, a llurs relacions amb el conjunt 
d’Espanya, si s’expressa conforme a Dret, amb totes 
les garanties democràtiques, i de manera clara i inequ-
ívoca, ha de ser escoltada i respectada, i per tant tenir 
conseqüències polítiques en el nostre sistema consti-
tucional que permetin la concreció d’aquesta voluntat 
democràticament expressada.

f) Constata que qualsevol solució a la situació política 
que viu Catalunya, que vulgui ser ensems efectiva i no 
traumàtica, s’haurà de basar en el principi democrà-
tic i en el respecte al principi de legalitat, és a dir, el 
respecte al Dret, el que no suposa la rigidesa pròpia 
del legalisme formalista, sinó tan sols lleialtat a l’Es-
tat de Dret, i això exigeix lleialtat, si fossin menester 
reformes per concretar l’acord assolit, al procediment 
de reforma de la llei, inclosa, si escau, la pròpia Cons-
titució.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
d’una diputada
Tram. 234-00018/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 25, 22.01.2014, DSPC-P 45

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de ge-
ner de 2014, ha estudiat el dictamen de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les noves da-
des manifestades per la diputada Anna Solé i Ramos 
relatives a les activitats professionals, laborals o em-
presarials que exerceix i als càrrecs públics que ocu-
pa, d’acord amb l’article 12.2 del Reglament, el Ple del 
Parlament estableix la situació de compatibilitat de la 
diputada Anna Solé i Ramos.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014

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

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
242/X, sobre les escoles Pau Casals i El 
Bosc, de Rubí
Tram. 290-00205/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 52408 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00205/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 242/X, 
sobre les escoles Pau Casals i El Bosc, de Rubí.
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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 242/X, sobre les es-
coles Pau Casals i El Bosc, de Rubí (núm. tram. 290-
00205/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament durà a terme les in-
versions al municipi de Rubí tenint en compte les ne-
cessitats d’escolarització i la disponibilitat pressupos-
tària del Govern de la Generalitat de Catalunya. És per 
això, que està previst la nova construcció de l’Escola 
del Bosc i la nova construcció de l’Institut Torrent del 
Alous al municipi de Rubí.

Per al curs 2013-2014 s’ha ampliat un dels tres mò-
duls prefabricats de l’Escola El Bosc. El Departament 
d’Ensenyament s’encarrega, amb regularitat, del man-
teniment dels mòduls prefabricats.

Les dotacions de personal docent corresponents als 
ensenyaments d’educació infantil de l’Escola Pau Ca-
sals de Rubí, estan cobertes.

Barcelona, 14 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
244/X, sobre la rehabilitació de l’Institut Pau 
Vila, de Sabadell
Tram. 290-00207/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 52409 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00207/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 244/X, 
sobre la rehabilitació de l’Institut Pau Vila, de Saba-
dell.

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 244/X, sobre la reha-
bilitació de l’Institut Pau Vila, de Sabadell (núm. tram. 
290-00207/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament vetlla per dur a terme 
les actuacions necessàries pel bon funcionament del 
centre d’acord amb les disponibilitats pressupostàries 
del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
245/X, sobre la protocol·lització de les actu
acions relacionades amb el trastorn de l’es
pectre autista
Tram. 290-00208/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 52410 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00208/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 245/X, 
sobre la protocol·lització de les actuacions relaciona-
des amb el trastorn de l’espectre autista.

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 245/X, sobre la 
protocol·lització de les actuacions relacionades amb 
el trastorn de l’espectre autista (núm. tram. 290-
00208/10), us informo del següent:

Durant el curs 2012-13, el Departament d’Ensenya-
ment, el Departament de Salut i el Departament de 
Benestar Social i Família han posat en marxa les Uni-
tats Funcionals que preveu el Pla.

En concret, s’està fent un pilotatge del funcionament 
de set Unitats Funcionals, cinc a les comarques de 
Barcelona, una a Girona, i una a Tarragona.

Les primeres dades recollides indiquen que la posa-
da en marxa de les Unitats Funcionals ha afavorit i ha 
millorat la coordinació entre els serveis, tant pel que 
fa als criteris clínics i diagnòstics, com pel que fa a 
la fluïdesa en els circuits d’atenció. Alhora, promou 
una visió més àmplia de la població atesa i de l’abast 
de l’atenció prestada. Tanmateix, cal preveure que els 
equips i l’actuació dels mateixos necessiten d’un perí-
ode d’ajustament i concreció de la tasca.

La creació de les unitats funcionals a la resta del terri-
tori s’anirà fent paulatinament el proper 2014, sempre i 
quan les valoracions que es van recollint continuïn en 
la mateixa línia positiva.

En les Unitats Funcionals hi ha implicats serveis de 
tres Departaments de la Generalitat, CSMIJ del De-
partament de Salut, EAP i SEETDiC del Departament 
d’Ensenyament, i CDIAP del Departament de Benes-
tar i Família.

Aquesta estructura de coordinació i actuació permet 
avançar en els tres àmbits que proposa la resolució.

Barcelona, 14 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 
246/X, sobre el centre de recursos pedagò
gics i l’equip d’assessorament psicopeda
gògic de l’Escola Joan Salamero, de Gavà
Tram. 290-00209/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 52411 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00209/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 246/X, 
sobre el centre de recursos pedagògics i l’equip d’as-
sessorament psicopedagògic de l’Escola Joan Salame-
ro, de Gavà.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 246/X, sobre el cen-
tre de recursos pedagògics i l’equip d’assessorament 
psicopedagògic de l’Escola Joan Salamero, de Gavà 
(núm. tram. 290-00209/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament manté oberta l’Escola 
Joan Salamero del municipi de Gavà i té previst ade-
quar els espais quan la disponibilitat pressupostària 
del Govern de la Generalitat ho permeti, si bé, no es 
descarta buscar una ubicació alternativa, si escau.

Barcelona, 14 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
248/X, sobre la conversió de l’Escola Josep 
Guinovart, de Castelldefels, en un institut 
escola
Tram. 290-00211/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 52412 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00211/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 248/X, 
sobre la conversió de l’Escola Josep Guinovart, de 
Castelldefels, en un institut escola.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 248/X, sobre la con-
versió de l’Escola Josep Guinovart, de Castelldefels, 

en un institut escola (núm. tram. 290-00211/10), us in-
formo del següent:

La situació actual és complexa i obliga a revisar les 
ofertes educatives vigents. Després d’una dècada amb 
un fort creixement demogràfic, a causa de l’augment 
de la natalitat i de l’arribada d’immigrants, a partir del 
2009 s’ha iniciat un cicle de decreixement.

D’una banda, l’arribada de l’anomenada «generació 
buida», pel seu nombre reduït, a l’edat de tenir fills, i 
d’altra banda la crisi econòmica, han provocat una cai-
guda de la natalitat. A més, el saldo migratori, que fins 
ara era positiu, està invertint la seva tendència, perquè 
un nombre important dels immigrants que van arribar 
durant la primera dècada del segle xxi, torna als seus 
països d’origen, i perquè augmenta l’emigració d’una 
part de la població autòctona jove i en edat de tenir 
fills.

Aquest nou escenari té com a conseqüència el fet que 
en els propers anys disminuirà el nombre de nens i ne-
nes que cal escolaritzar, de manera que caldrà adaptar 
l’oferta a aquesta nova realitat. En aquest sentit, la ma-
trícula viva als centres educatius catalans s’ha reduït 
considerablement i ha augmentat el nombre d’alumnes 
que marxen al llarg del curs quan les famílies retornen 
als seus països d’origen.

El municipi de Castelldefels disposa de 24 línies d’in-
fantil i primària, però a partir del curs 2014-2015, l’en-
trada d’alumnat al primer curs d’educació infantil de 
segon cicle es reduirà, i les necessitats previstes pel 
Departament d’Ensenyament en aquest curs al muni-
cipi serà de 21 línies.

Pel que fa als ensenyaments de secundària, el quart 
Institut de Castelldefels és necessari, per aquest motiu 
el curs 2013-2014 ha iniciat l’activitat lectiva en espais 
provisionals.

El Departament d’Ensenyament s’està plantejant la 
possibilitat de reconvertir alguna escola de primària 
en un Institut de secundària.

Barcelona, 14 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 
249/X, sobre la construcció d’un centre edu
catiu públic d’infantil, primària i secundària 
a Martorell
Tram. 290-00212/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 52413 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00212/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 249/X, 
sobre la construcció d’un centre educatiu públic d’in-
fantil, primària i secundària a Martorell.

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 249/X, sobre la cons-
trucció d’un centre educatiu públic d’infantil, primària 
i secundària a Martorell (núm. tram. 290-00212/10), 
us informo del següent:

Les necessitats d’escolarització del primer curs d’edu-
cació secundària obligatòria al municipi de Martorell 
estan cobertes amb l’oferta de places existent al muni-
cipi. Així mateix, les projeccions demogràfiques del 
municipi de Martorell, indiquen una pèrdua de dues 
línies com a mínim en els ensenyaments d’infantil i 
primària durant els propers cursos.

Actualment el Departament d’Ensenyament té previst 
en la planificació de construccions escolars, la cons-
trucció de la Secció d’Institut de Martorell, però te-
nint en compte l’exposat anteriorment, el Departament 
d’Ensenyament analitzarà si en un futur s’opta per re-
convertir una escola del municipi en un institut.

Barcelona, 14 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
250/X, sobre el mapa de centres d’ensenya
ment públics en què s’atenen alumnes amb 
discapacitat
Tram. 290-00213/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 52501 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00213/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 250/X, 
sobre el mapa de centres d’ensenyament públics en què 
s’atenen alumnes amb discapacitat.

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 250/X, sobre el ma-
pa de centres d’ensenyament públics en què s’atenen 
alumnes amb discapacitat (núm. tram. 290-00213/10), 
us informo del següent:

Annex, es tramet, el mapa de centres d’ensenyament 
sostinguts amb fons públics del curs 2013-2014, en què 
s’atenen alumnes amb discapacitats.

Els alumnes amb un grau de minusvalidesa igual o su-
perior al 60%, escolaritzats en centres sostinguts amb 
fons públics, poden cobrir mitjançant ajuts públics el 
cost del transport i del menjador escolar.

Aquells que tenen un grau inferior de minusvalidesa 
poden participar a les convocatòries dels respectius 
Consells Comarcals. Tots els alumnes d’educació es-
pecial poden participar a la convocatòria específica 
que publica el Ministerio de Educación, Ciencia y De-
porte.

Els ajuts que atorga el Departament d’Ensenyament, 
mitjançant els Consells Comarcals, complementen els 
que atorga el Ministerio de Educación, Ciencia y De-
porte.

Barcelona, 14 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 
251/X, sobre les obres d’ampliació de l’Insti
tut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Ses
rovires
Tram. 290-00214/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 52414 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00214/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 251/X, 
sobre les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat 
Colomer, de Sant Esteve Sesrovires.

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 251/X, sobre les 
obres d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, de 
Sant Esteve Sesrovires (núm. tram. 290-00214/10), us 
informo del següent:

L’Institut Montserrat Colomer és un centre de 3/0 lí-
nies que té dos mòduls prefabricats. El Departament 
d’Ensenyament té planificada l’ampliació d’aquest 
centre a 3/2 línies, que es durà a terme quan la dis-
ponibilitat pressupostària del Govern de la Generalitat 
ho permeti.

Barcelona, 14 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
252/X, sobre la construcció del nou edifici 
de l’Institut Cal Gravat, de Manresa
Tram. 290-00215/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 52415 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00215/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 252/X, 
sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Cal 
Gravat, de Manresa.

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 252/X, sobre la 
construcció del nou edifici de l’Institut Cal Gravat, de 
Manresa (núm. tram. 290-00215/10), us informo del 
següent:

El Govern de la Generalitat va aprovar el 19 de març 
de 2013 la construcció de l’Institut Cal Gravat al mu-
nicipi de Manresa. El concurs per l’adjudicació de 
l’execució d’aquesta obra es va licitar el 8 de juliol de 
2013. El Departament d’Ensenyament té previst l’inici 
de les obres l’any 2014, i la seva finalització l’any 2016.

Barcelona, 14 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
253/X, sobre el garantiment de la continuïtat 
de l’Escola Valldaura, de Manresa, i la cons
trucció del nou edifici de l’escola
Tram. 290-00216/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 52416 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00216/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 253/X, 
sobre el garantiment de la continuïtat de l’Escola Vall-
daura, de Manresa, i la construcció del nou edifici de 
l’escola.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 253/X, sobre el ga-
rantiment de la continuïtat de l’Escola Valldaura, de 
Manresa, i la construcció del nou edifici de l’escola 
(núm. tram. 290-00216/10), us informo del següent:

La construcció de l’Escola Valldaura de Manresa està 
inclosa en la planificació de construccions escolars de 
Departament d’Ensenyament i es durà a terme quan 
les disponibilitats pressupostàries del Govern de la 
Generalitat ho permetin. Tenint en compte les neces-
sitats d’escolarització, aquest curs escolar 2013-2014, 
s’ha instal·lat un mòdul prefabricat addicional.

Barcelona, 14 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 
255/X, sobre la construcció de l’institut de 
Call detenes
Tram. 290-00218/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 52417 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00209/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 246/X, 
sobre el centre de recursos pedagògics i l’equip d’as-
sessorament psicopedagògic de l’Escola Joan Salame-
ro, de Gavà.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 246/X, sobre el cen-
tre de recursos pedagògics i l’equip d’assessorament 
psicopedagògic de l’Escola Joan Salamero, de Gavà 
(núm. tram. 290-00209/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament manté oberta l’Escola 
Joan Salamero del municipi de Gavà i té previst ade-
quar els espais quan la disponibilitat pressupostària 
del Govern de la Generalitat ho permeti, si bé, no es 
descarta buscar una ubicació alternativa, si escau.

Barcelona, 14 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 304/X, 
sobre l’aprovació del Pla especial de protec
ció del medi natural i del paisatge de l’espai 
d’interès natural de l’alta Garrotxa
Tram. 290-00260/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 52722 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00260/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 304/IX, 
sobre l’aprovació del Pla especial de protecció del me-
di natural i del paisatge de l’espai d’interès natural de 
l’alta Garrotxa.

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 304/IX, sobre l’apro-
vació del Pla especial de protecció del medi natural i 
del paisatge de l’espai d’interès natural de l’alta Gar-

rotxa (núm. tram. 290-00260/10), us informo del se-
güent:

El Pla Especial de l’Alta Garrotxa en aquests moments 
es troba en una fase molt avançada de redacció i esta-
rem en disposició de presentar-lo al Consorci gestor de 
l’espai protegit, com a inici del procediment de trami-
tació, durant el primer trimestre de l’any 2014.

Barcelona, 17 de gener de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Control del compliment de la Resolució 
307/X, de reconeixement a les víctimes dels 
bombardejos feixistes sobre Catalunya du
rant la Guerra Civil Espanyola, a llurs famili
ars i a les entitats que els han donat suport 
en la presentació d’aquests fets davant els 
tribunals de Catalunya
Tram. 290-00263/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 52626 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, Vicepresidenta del Govern 
i titular del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’em-
para del que disposa l’article 94 del Reglament del 
Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la moció 307/X amb 
número de tramitació 290-00263/10, de reconeixe-
ment a les víctimes dels bombardejos feixistes sobre 
Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola, a llurs fa-
miliars i a les entitats que els han donat suport en la 
presentació d’aquests fets davant els tribunals de Cata-
lunya, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió de Justícia i Drets Humans.

Barcelona, 16 de gener de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals (reg. 52626).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
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hàbils (del 14.02.2014 al 06.03.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 07.03.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.01.2014. 

Control del compliment de la Resolució 
308/X, sobre el manteniment del Registre 
Civil com a servei públic de les administra
cions públiques
Tram. 290-00264/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 52225 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Núm. de resolució: 290-00264/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 308/X, 
sobre el manteniment del Registre Civil com a servei 
públic de les administracions públiques.

Comissió Competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans

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 308/X, sobre el 
manteniment del Registre Civil com a servei públic 
de les administracions públiques (núm. tram. 290-
00264/10), us trameto, en document adjunt, l’informe 
elaborat per la Secretària de Relacions amb l’Adminis-
tració de Justícia.

Barcelona, 10 de gener de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Control del compliment de la Resolució 
332/X, sobre la convocatòria d’ajuts per al 
foment de la concentració, la intercoopera
ció i la modernització de les cooperatives i 
altres entitats agràries
Tram. 290-00287/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 52723 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00287/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 332/X, 
sobre la convocatòria d’ajuts per al foment de la con-
centració, la intercooperació i la modernització de les 
cooperatives i altres entitats agràries.

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 332/X, sobre la con-
vocatòria d’ajuts per al foment de la concentració, la 
intercooperació i la modernització de les cooperatives 
i altres entitats agràries (núm. tram. 290-00287/10), us 
informo del següent:

El Govern va aprovar uns pressupostos plurianuals 
que van permetre convocar a finals de l’any 2013 els 
ajuts al pla de cooperatives per a les anualitats 2014, 
2015 i 2016. Amb la nova assignació pressupostària 
es va procedir a convocar els ajuts del PCIM, que 
es van publicar al DOGC a finals d’any. L’Acord de 
Govern de 29 d’octubre de 2013 establia una distri-
bució de recursos de 4.297.992,94€, 3.000.000,00€ i 
3.000.000,00€ per a les anualitats de 2014, 2015 i 2016 
respectivament.

Barcelona, 17 de gener de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Control del compliment de la Resolució 
468/X, sobre la dotació dels agents del Cos 
de Mossos d’Esquadra amb armilles antiba
les lleugeres i guants antitall
Tram. 290-00420/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 52418 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00420/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 468/X, 
sobre la dotació dels agents del Cos de Mossos d’Es-
quadra amb armilles antibales lleugeres i guants an-
titall.

Comissió Competent: Comissió d’Interior

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 468/X, sobre la do-
tació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra amb 
armilles antibales lleugeres i guants antitall (número 
de tramitació 290-00420/10), us informo del següent:

El Departament d’Interior adquirirà 13.500 armilles 
interiors, amb una aportació econòmica de 6.534.000 
euros, mitjançant un procediment obert en tres anys.

Es preveu estar en disposició de distribuir la prime-
ra remesa de 3.500 armilles en el darrer trimestre de 
l’any 2014, la segona, de 5.500, en el primer trimestre 
de l’any 2015 i la tercera, de 4.500, en el primer tri-
mestre de l’any 2016.

L’armilla subministrada cobrirà la protecció antibales, 
antiganivet i antipunxó i respondrà a uns requeriments 
de protecció d’alta exigència, assimilables als deter-
minats en processos similars per cossos policials del 
nostre entorn.

Durant l’any 2013 els agents de la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra han estat dotats de l’equi-
pament adequat i necessari per a l’exercici de les fun-
cions que tenen assignades.

Barcelona, 15 de gener de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre els canons de so incorporats al material 
antiavalots dels Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00228/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 52731).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
21.01.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la dimissió del director del Centre de Medi
cina Regenerativa de Barcelona
Tram. 354-00229/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: José Manuel Ville-
gas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
52988).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 22.01.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Francesc 
Perendreu, de l’Associació Catalana d’Addic
cions Socials (Acencas), 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. 352-00433/10

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. 15, tinguda el 21.01.2014, DSPC-C 303.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació d’Organismes de Con
trol de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00694/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 50441).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació d’Organismes de Con
trol de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00695/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’Àngel Cer
cós Casalè, president de l’Agrupació de Fa
bricants de Ciment, amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00696/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Ca talunya (reg. 50550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença de Jordi Font
cuberta Trepat, president de l’Associació de 
Distribuïdors de Gasoil de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei que regula el rè
gim jurídic aplicable a la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els pro
ductes
Tram. 352-00697/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença de José Luis 
Manglano Borso, en representació d’ECA, 
Entidad Colaboradora de la Administración, 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00698/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Empresarial Catalana 
del Sector Químic amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00699/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Empresarial Quími
ca de Tarragona amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00700/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença de Gonzalo 
Juste Ortega, secretari general de l’Associa
ció Espanyola de Grups Empresarials d’Ins
pecció i Certificació, amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00701/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’Ignacio Mos
so Santiagos, en representació de TÜV 
Rheinland Ibérica Inspection, Certification & 
Testing, amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu
retat industrial dels establiments, les instal
lacions i els productes
Tram. 352-00702/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Foment del Treball Nacional 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00703/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Pimec amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00704/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Espanyola del Comerç 
Químic amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu
retat industrial dels establiments, les instal
lacions i els productes
Tram. 352-00705/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell de Col·legis d’Engi
nyers Tècnics Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el rè
gim jurídic aplicable a la seguretat industri
al dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00706/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Gremis d’Instal
ladors de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00707/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu
retat industrial dels establiments, les instal
lacions i els productes
Tram. 352-00708/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació d’Enginyers Industrials de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00709/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Gremi de Recarregadors i Manteni
dors d’Extintors i Sistemes contra Incendis 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00710/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’Eduard Pé
rez Olmo, director jurídic de Bureau Veritas, 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00711/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.
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Proposta de compareixença d’Antonio 
Muñoz Muñoz, expresident d’ENAC i sotsdi
rector general de Qualitat i Seguretat Indus
trial, del Ministeri d’Indústria, Energia i Turis
me, amb relació al Projecte de llei que regula 
el règim jurídic aplicable a la seguretat in
dustrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00712/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Foment del Treball Nacional amb re
lació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc
tes
Tram. 352-00713/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Pimec amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00714/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença de Carlos Pa
drós Reig, professor titular de dret adminis
tratiu de la Universitat Autònoma de Barce
lona i expert en seguretat industrial, amb 
relació al Projecte de llei que regula el rè
gim jurídic aplicable a la seguretat industri
al dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00715/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença de Dolors Ca
nals, professora titular de dret administra
tiu de la Universitat de Girona, amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00716/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’Antonio 
Muñoz Muñoz, expresident d’ENAC i sotsdi
rector general de Qualitat i Seguretat Indus
trial, del Ministeri d’Indústria, Energia i Turis
me, amb relació al Projecte de llei que regula 
el règim jurídic aplicable a la seguretat in
dustrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00717/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Autoritat Catalana de la Competèn
cia amb relació al Projecte de llei que regula 
el règim jurídic aplicable a la seguretat in
dustrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00718/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Certio amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00719/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Atisae amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00720/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00721/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00722/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Espanyola del Comerç 
Químic amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu
retat industrial dels establiments, les instal
lacions i els productes
Tram. 352-00723/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació del Gremi Empresarial d’Ascensors de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu
retat industrial dels establiments, les instal
lacions i els productes
Tram. 352-00724/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei que regula el règim ju
rídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc
tes
Tram. 352-00725/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell de Col·legis d’Enginyers In
dustrials de Catalunya amb relació al Projec
te de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00726/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Gremis d’Instal
ladors de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00727/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Muni
cipis i Comarques amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00728/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00729/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació d’Organismes de Con
trol de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00730/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Empresarial Catalana 
del Sector Químic amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00731/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de TÜV Rheinland Ibérica Inspection, 
Certification & Testing amb relació al Projec
te de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00732/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Persona Ciència Empresa, de l’Ins
titut Químic de Sarrià, amb relació al Projec
te de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00733/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Gas Natural Distribució amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00734/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Distribuïdors de 
Gasoil de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00735/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació del Gremi de Recarregadors i Manteni
dors d’Extintors i Sistemes contra Incendis 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00736/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Agrupació de Fabricants de Ciment 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00737/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’ECA, Entidad Colaboradora de 
la Administración amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00738/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Entitat Avaluadora de Riscos EAR
Universitat Rovira amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00739/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença de Boris 
Gehring, conseller delegat de la Divisió de 
Serveis de la Indústria i responsable de 
l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup Tüv 
Süd, amb relació al Projecte de llei que regu
la el règim jurídic aplicable a la seguretat in
dustrial dels establiments, les instal·lacions i 
els productes
Tram. 352-00740/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Col·legi Oficial d’Enginyers Indus
trials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00741/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50730).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell de Col·legis d’Engi
nyers Tècnics Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el rè
gim jurídic aplicable a la seguretat industri
al dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00742/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50730).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Pimec amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00743/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50730).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Foment del Treball Nacional amb re
lació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc
tes
Tram. 352-00744/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50730).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Empresarial Catalana 
del Sector Químic amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00745/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50730).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00746/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50730).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00747/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50730).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00748/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50730).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu
retat industrial dels establiments, les instal
lacions i els productes
Tram. 352-00749/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50730).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació Catalana d’Associ
acions Territorials d’Empresaris Instal·ladors 
d’Electricitat, Lampisteria, Climatització 
i Afins de Catalunya (Ferca) amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00750/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50730).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Gremis d’Instal
ladors de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00751/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50730).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Espanyola del Comerç 
Químic amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu
retat industrial dels establiments, les instal
lacions i els productes
Tram. 352-00752/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell de Col·legis d’Engi
nyers Tècnics Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el rè
gim jurídic aplicable a la seguretat industri
al dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00753/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.
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Proposta de compareixença de Francisco 
Vicente Gutiérrez, president del Gremi Em
presarial d’Ascensors de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei que regula el rè
gim jurídic aplicable a la seguretat industri
al dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00754/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença de Raúl Ro
dríguez Portero, director de l’Associació de 
Gremis d’Instal·ladors de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei que regula el rè
gim jurídic aplicable a la seguretat industri
al dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00755/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Foment del Treball Nacional 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00756/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Pimec amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00757/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00758/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00759/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00760/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu
retat industrial dels establiments, les instal
lacions i els productes
Tram. 352-00761/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Col·legi Oficial d’Enginyers Indus
trials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00762/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació d’Organismes de Con
trol de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00763/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Empresarial Catalana 
del Sector Químic amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00764/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Empresarial Quími
ca de Tarragona amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00765/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de Tüv Rheinland Ibérica Inspection, 
Certification & Testing amb relació al Projec
te de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00766/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença de Boris 
Gehring, conseller delegat de la Divisió de 
Serveis de la Indústria i responsable de 
l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup Tüv 
Süd, amb relació al Projecte de llei que regu
la el règim jurídic aplicable a la seguretat in
dustrial dels establiments, les instal·lacions i 
els productes
Tram. 352-00767/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Assistència Tècnica Industrial 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00768/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Agrupació de Fabricants de Ci
ment de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00769/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Gremi de Recarregadors i Manteni
dors d’Extintors i Sistemes contra Incendis 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00770/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Distribuïdors de 
Gasoil de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00771/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’ECA, Entidad Colaboradora de 
la Administración, amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00772/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Espanyola de 
Grups Empresarials d’Inspecció i Certifica
ció amb relació al Projecte de llei que regula 
el règim jurídic aplicable a la seguretat in
dustrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00773/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença de Julià Sem
pere, cap del Departament d’Enginyeria 
Química de l’Institut Químic de Sarrià, amb 
relació al Projecte de llei que regula el rè
gim jurídic aplicable a la seguretat industri
al dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00774/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’Eduard Pérez 
Olmo, del conseller general i cap de compli
ment normatiu de Bureau Veritas I&F Iberia, 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00775/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Proposta de compareixença d’Antonio 
Muñoz Muñoz, subdirector general de Qua
litat i Seguretat Industrial del Ministeri d’In
dústria, Energia i Turisme, amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00776/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Antó Boqué, director del Centre de Recerca 
en Epidemiologia Ambiental, davant la Co
missió de Salut perquè expliqui les conse
qüències dels alts índexs de contaminació 
atmosfèrica de la Regió Metropolitana de 
Barcelona
Tram. 356-00551/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Vendrell Gardeñes, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 50276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
22.01.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’Adela Ferré, 
directora de l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi 
del sector de les biociències a Catalunya. 
Una aposta pel valor i el creixement», davant 
la Comissió de Salut perquè presenti aquest 
informe
Tram. 356-00555/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
50515).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
22.01.2014.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat 
Vendrell, directora general de Biocat, da
vant la Comissió de Salut perquè presenti 
l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de 
les biociències a Catalunya. Una aposta pel 
valor i el creixement»
Tram. 356-00556/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
50516).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
22.01.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre el monito
ratge de ciutadans i moviments socials a les 
xarxes socials i sobre la instal·lació d’un pro
grama espia en telèfons mòbils
Tram. 356-00560/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
50915).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Sol·licitud de compareixença de Carles Fla
merich i Castells, exdirector general de Te
lecomunicacions i Societat de la Informació, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre el monitoratge de ciu
tadans i moviments socials a les xarxes so
cials i sobre la instal·lació d’un programa es
pia en telèfons mòbils
Tram. 356-00561/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
50916).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.01.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Raya, 
director del Centre de Medicina Regenera
tiva de Barcelona, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la dimissió de 
l’anterior director del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona i sobre les línies 
de recerca del Centre
Tram. 356-00564/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José Manuel Villegas Pérez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 52989).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
22.01.2014.

Sol·licitud de compareixença de Carles 
Constante, representant del Departament 
de Salut al Patronat del Centre de Medici
na Regenerativa de Barcelona, davant la Co
missió de Salut perquè informi sobre la di
missió del director del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00565/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José Manuel Villegas Pérez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 52990).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
22.01.2014.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Mar
torell, representant del Departament d’Eco
nomia i Coneixement al Patronat del Cen
tre de Medicina Regenerativa de Barcelona, 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00566/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José Manuel Villegas Pérez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 52990).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
22.01.2014.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Camí, 
representant de l’Ajuntament de Barcelona 
al Patronat del Centre de Medicina Regene
rativa de Barcelona, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la dimissió del di
rector del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona
Tram. 356-00567/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José Manuel Villegas Pérez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 52990).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
22.01.2014.

Sol·licitud de compareixença del represen
tant de l’Institut de Salut Carles III al Patro
nat del Centre de Medicina Regenerativa de 
Barcelona davant la Comissió de Salut per
què informi sobre la dimissió del director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barce
lona
Tram. 356-00568/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José Manuel Villegas Pérez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 52990).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
22.01.2014.

Sol·licitud de compareixença del represen
tant del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques al Patronat del Centre de Me
dicina Regenerativa de Barcelona davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la 
dimissió del director del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00569/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José Manuel Villegas Pérez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 52990).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
22.01.2014.

Sol·licitud de compareixença del represen
tant de la Universitat Autònoma de Barcelo
na al Patronat del Centre de Medicina Re
generativa de Barcelona davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre la dimissió del 
director del Centre de Medicina Regenerati
va de Barcelona
Tram. 356-00570/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José Manuel Villegas Pérez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 52990).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
22.01.2014.

Sol·licitud de compareixença del represen
tant de la Universitat de Barcelona al Patro
nat del Centre de Medicina Regenerativa de 
Barcelona davant la Comissió de Salut per
què informi sobre la dimissió del director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barce
lona
Tram. 356-00571/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José Manuel Villegas Pérez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 52990).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
22.01.2014.
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Sol·licitud de compareixença del represen
tant de la Universitat Politècnica de Catalu
nya al Patronat del Centre de Medicina Re
generativa de Barcelona davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre la dimissió del 
director del Centre de Medicina Regenerati
va de Barcelona
Tram. 356-00572/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José Manuel Villegas Pérez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 52990).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
22.01.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Ben
estar, Família i Immigració amb la consellera 
de Benestar Social i Família sobre l’Informe 
sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya
Tram. 355-00096/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Marta Torrens Melich, di
rectora del procés d’atenció a les addicci
ons 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 nor
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00267/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
21.01.2014, DSPC-C 303.

Compareixença de Josep Maria Canyelles, 
expert en responsabilitat social corporativa, 
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. 353-00269/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
21.01.2014, DSPC-C 303.

Compareixença de Josep Poblet Tous, alcal
de de Vilaseca, 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. 353-00270/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
21.01.2014, DSPC-C 303.

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 tri
butació, comerç i joc
Tram. 353-00271/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
21.01.2014, DSPC-C 303.
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Compareixença de l’alcalde 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. 353-00272/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
21.01.2014, DSPC-C 303.

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 nor
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00273/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
21.01.2014, DSPC-C 303.

Compareixença d’Octavi Bono Gispert, ge
rent 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. 353-00274/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
21.01.2014, DSPC-C 303.

Compareixença de Josep Andreu Figueras, 
president de l’Autoritat Portuària de Tarra
gona, 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. 353-00275/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
21.01.2014, DSPC-C 303.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut d’Experts en Prevenció de Blan
queig de Capitals i Finançament del Terro
risme 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. 353-00287/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
21.01.2014, DSPC-C 303.

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 re
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00295/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
21.01.2014, DSPC-C 303.



27 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 247

4.70.05. INFORMACIó 87

Compareixença de Francesc Perendreu, 
de l’Associació Catalana d’Addiccions So
cials (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. 353-00321/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 15, tinguda el 21.01.2014, DSPC-C 303.

Compareixença d’una representació de Fo
ment del Treball davant la Comissió de Polí
tiques de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-00526/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
de Polítiques de Lluita contra la Desocupació, tinguda 
el 17.01.2014, DSPC-C 302.

Compareixença d’una representació de Pi
mec davant la Comissió de Polítiques de 
Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-00527/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
de Polítiques de Lluita contra la Desocupació, tinguda 
el 17.01.2014, DSPC-C 302.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Treball Econòmic i Social de Ca
talunya davant la Comissió de Polítiques de 
Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-00528/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
de Polítiques de Lluita contra la Desocupació, tinguda 
el 17.01.2014, DSPC-C 302.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 

LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 

DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 

DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria de la Fiscalia Provincial de Barce
lona corresponent al 2012
Tram. 334-00050/10

Presentació
Fiscalia Provincial de Barcelona

Reg. 51915 / Coneixement i tramesa a la 

Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 

Humans: Mesa del Parlament, 21.01.2014

A la presidenta del Parlament

Honorable señora: 

Adjunto le remito CD que contiene la Memoria de la 
Fiscalía Provincial de Barcelona del año 2012.

Aprovecho la ocasión para transmitirle el testimonio 
de mi consideración más distinguida.

Barcelona, a 2 de enero de 2014

La Fiscal Jefe Provincial
Ana Mª Magaldi Paternostro

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

Memòria de l’Institut Català de Finances 
corresponent al tercer trimestre del 2013
Tram. 334-00051/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 52214 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa l’article 43 de la Llei 1/2012, de Pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, tra-
meto, adjunta, la Memòria explicativa sobre l’activitat 
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de l’Institut Català de Finances, corresponent al tercer 
trimestre de l’exercici 2013.

Barcelona, 10 de gener de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Pla estratègic de seguretat viària 20142020
Tram. 334-00052/10

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 52496 / Coneixement i tramesa a 

la Comissió de Territori i Sostenibilitat: 

Mesa del Parlament, 21.01.2014

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 d’Interior, s’aprova la Pro-
posta d’acord del Govern pel qual s’aprova el Pla es-
tratègic de seguretat viària per als anys 2014-2020.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 14 de gener de 2014.

Barcelona, 14 de gener de 2014

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

Acord

GOV/ /2014, de de gener, pel qual s’aprova el Pla 
estratègic de seguretat viària a Catalunya per 
als anys 2014-2020.

La Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del 
Servei Català de Trànsit, estableix al seu article 2.4.j) 
com a funció del Servei Català de Trànsit impulsar 
l’elaboració, cada tres anys, del Pla de seguretat viària 
i els programes inclosos en aquest Pla, els quals han 
de ser aprovats pel Govern i tramesos al Parlament de 
Catalunya.

El Pla de seguretat viària 2011-2013, aprovat pel Go-
vern en data 7 de juny de 2011, preveia, en la seva lí-
nia estratègica núm. 2, l’elaboració d’un Pla estratègic 
amb horitzó al 2020.

El manament del Govern era que aquest Pla estratègic 
avalués l’estat actual de la seguretat viària a Catalunya 
en totes les seves vessants, diagnosticant els punts fe-
bles i forts del sistema actual, de manera que aquest 
passaria a definir les estratègies a seguir en seguretat 
viària fins a l’any 2020, replantejant quantitativament 
les eines i els recursos disponibles per complir els ob-
jectius esmentats.

Aquest Pla estratègic de seguretat viària marcarà 
doncs les polítiques de seguretat viària per al perío-
de 2014-2020, les accions del qual es concretaran en 
els successius plans de seguretat viària i, per aquest 
motiu, es considera oportú sotmetre’l a l’aprovació del 
Govern.

La Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, en 
data 20 de desembre de 2013, ha emès informe favora-
ble sobre aquest Pla estratègic.

Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, el Go-
vern

Acorda: 

1. Aprovar el Pla estratègic de seguretat viària per als 
anys 2014-2020, que s’adjunta com a annex a aquest 
Acord.

2. Trametre el Pla estratègic de seguretat viària per 
als anys 2014-2020 al Parlament de Catalunya, un cop 
aprovat.

3. Publicar aquest Acord en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, tret del seu document annex, 
que es podrà consultar a través de la pàgina web del 
Servei Català de Trànsit del Departament d’Interior 
(http://www.gencat.cat/transit).

Barcelona, de gener de 2014

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

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



27 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 247

4.80. INFORMACIó 89

4.80. SÍNDIC DE GREUGES

Resolució de 2 de gener de 2014, per la qual 
es dóna publicitat a la relació de llocs de 
treball del personal al servei del Síndic de 
Greuges de Catalunya

Presentació
Síndic de Greuges

Reg. 52372 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

Resolució de 2 de gener de 2014, per la qual 
es dóna publicitat a la relació de llocs de 
treball del personal al servei del Síndic de 
Greuges de Catalunya

D’acord amb el que disposa l’article 30 del Reglament 
d’organització i de règim intern del Síndic de Greuges, 
aprovat per Resolució de 29 de desembre de 2010, s’ha 

de publicar anualment en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya la relació íntegra de llocs de treball 
actualitzada amb les modificacions que s’hagin produ-
ït durant l’any immediatament anterior.

Vistes les modificacions de la relació de llocs de tre-
ball efectuades mitjançant les resolucions de 28 de fe-
brer i de 31 de maig de 2013.

En ús de les atribucions que em confereix la Llei 
24/2009, de 23 de desembre, i el Reglament d’organit-
zació i de règim intern del Síndic de Greuges,

Resolc:

Donar publicitat a la relació de llocs de treball del per-
sonal al servei del Síndic de Greuges de Catalunya que 
figura a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 2 de gener de 2014

Rafael Ribó i Massó
Síndic de greuges
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	Tram. 290-00215/10
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	Tram. 354-00229/10
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	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença de Francesc Perendreu, de l’Associació Catalana d’Addiccions Socials (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 
	Tram. 352-00433/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00694/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00695/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngel Cercós Casalè, president de l’Agrupació de Fabricants de Ciment, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00696/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Fontcuberta Trepat, president de l’Associació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions
	Tram. 352-00697/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Luis Manglano Borso, en representació d’ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions
	Tram. 352-00698/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00699/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial Química de Tarragona amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00700/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gonzalo Juste Ortega, secretari general de l’Associació Espanyola de Grups Empresarials d’Inspecció i Certificació, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establime
	Tram. 352-00701/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ignacio Mosso Santiagos, en representació de TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les inst
	Tram. 352-00702/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00703/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00704/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola del Comerç Químic amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00705/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els
	Tram. 352-00706/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00707/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00708/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00709/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i Sistemes contra Incendis amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lac
	Tram. 352-00710/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduard Pérez Olmo, director jurídic de Bureau Veritas, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00711/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antonio Muñoz Muñoz, expresident d’ENAC i sotsdirector general de Qualitat i Seguretat Industrial, del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguret
	Tram. 352-00712/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00713/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00714/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carlos Padrós Reig, professor titular de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en seguretat industrial, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industr
	Tram. 352-00715/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Dolors Canals, professora titular de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els p
	Tram. 352-00716/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antonio Muñoz Muñoz, expresident d’ENAC i sotsdirector general de Qualitat i Seguretat Industrial, del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguret
	Tram. 352-00717/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Autoritat Catalana de la Competència amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00718/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Certio amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00719/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Atisae amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00720/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00721/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00722/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola del Comerç Químic amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00723/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00724/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els
	Tram. 352-00725/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els product
	Tram. 352-00726/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00727/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00728/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00729/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00730/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00731/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els producte
	Tram. 352-00732/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Persona Ciència Empresa, de l’Institut Químic de Sarrià, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00733/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Gas Natural Distribució amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00734/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00735/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i Sistemes contra Incendis amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lac
	Tram. 352-00736/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació de Fabricants de Ciment amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00737/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’ECA, Entidad Colaboradora de la Administración amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00738/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Entitat Avaluadora de Riscos EAR-Universitat Rovira amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00739/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Boris Gehring, conseller delegat de la Divisió de Serveis de la Indústria i responsable de l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup Tüv Süd, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat i
	Tram. 352-00740/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00741/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els
	Tram. 352-00742/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00743/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00744/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00745/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00746/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00747/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00748/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00749/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Associacions Territorials d’Empresaris Instal·ladors d’Electricitat, Lampisteria, Climatització i Afins de Catalunya (Ferca) amb relació al Projecte de llei que regula el règim juríd
	Tram. 352-00750/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00751/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola del Comerç Químic amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00752/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els
	Tram. 352-00753/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francisco Vicente Gutiérrez, president del Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els
	Tram. 352-00754/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Raúl Rodríguez Portero, director de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i e
	Tram. 352-00755/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00756/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00757/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00758/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00759/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00760/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00761/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00762/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00763/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00764/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial Química de Tarragona amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00765/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Tüv Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els producte
	Tram. 352-00766/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Boris Gehring, conseller delegat de la Divisió de Serveis de la Indústria i responsable de l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup Tüv Süd, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat i
	Tram. 352-00767/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Assistència Tècnica Industrial amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00768/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00769/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i Sistemes contra Incendis amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lac
	Tram. 352-00770/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00771/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00772/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Grups Empresarials d’Inspecció i Certificació amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
	Tram. 352-00773/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Julià Sempere, cap del Departament d’Enginyeria Química de l’Institut Químic de Sarrià, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i el
	Tram. 352-00774/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduard Pérez Olmo, del conseller general i cap de compliment normatiu de Bureau Veritas I&F Iberia, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·l
	Tram. 352-00775/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antonio Muñoz Muñoz, subdirector general de Qualitat i Seguretat Industrial del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels esta
	Tram. 352-00776/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Antó Boqué, director del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, davant la Comissió de Salut perquè expliqui les conseqüències dels alts índexs de contaminació atmosfèrica de la Regió Metropolitana de Barc
	Tram. 356-00551/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Adela Ferré, directora de l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les biociències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement», davant la Comissió de Salut perquè presenti aquest informe
	Tram. 356-00555/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vendrell, directora general de Biocat, davant la Comissió de Salut perquè presenti l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les biociències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement»
	Tram. 356-00556/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el monitoratge de ciutadans i moviments socials a les xarxes socials i sobre la instal·lació d’
	Tram. 356-00560/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carles Flamerich i Castells, ex-director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el monitoratge de ciutadans i moviments socials a les xarxes so
	Tram. 356-00561/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Àngel Raya, director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió de l’anterior director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona i sobre les línies d
	Tram. 356-00564/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carles Constante, representant del Departament de Salut al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenera
	Tram. 356-00565/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Martorell, representant del Departament d’Economia i Coneixement al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Me
	Tram. 356-00566/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Camí, representant de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerati
	Tram. 356-00567/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del representant de l’Institut de Salut Carles III al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de B
	Tram. 356-00568/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del representant del Consell Superior d’Investigacions Científiques al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina 
	Tram. 356-00569/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativ
	Tram. 356-00570/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del representant de la Universitat de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barc
	Tram. 356-00571/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del representant de la Universitat Politècnica de Catalunya al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenera
	Tram. 356-00572/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre l’Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya
	Tram. 355-00096/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Marta Torrens 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’establim
	Tram. 353-00267/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Maria Canyelles, 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’establiment de normes en matèria de tributaci
	Tram. 353-00269/10
	Substanciació

	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
	Tram. 353-00270/10
	Substanciació

	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. 353-00271/10
	Substanciació

	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. 353-00272/10
	Substanciació

	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. 353-00273/10
	Substanciació

	Compareixença d’Octavi Bono Gispert, gerent 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’establiment de normes en matèria 
	Tram. 353-00274/10
	Substanciació

	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 matèria de tribut
	Tram. 353-00275/10
	Substanciació

	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, i d’establ
	Tram. 353-00287/10
	Substanciació

	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, comerç i joc
	Tram. 353-00295/10
	Substanciació

	Compareixença de Francesc Perendreu, de l’Associació Catalana d’Addiccions Socials (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 t
	Tram. 353-00321/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Foment del Treball davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació
	Tram. 357-00526/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Pimec davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació
	Tram. 357-00527/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació
	Tram. 357-00528/10
	Substanciació


	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.05.	Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Memòria de la Fiscalia Provincial de Barcelona corresponent al 2012
	Tram. 334-00050/10
	Presentació

	Memòria de l’Institut Català de Finances corresponent al tercer trimestre del 2013
	Tram. 334-00051/10
	Presentació

	Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020
	Tram. 334-00052/10
	Presentació


	4.80.	Síndic de Greuges
	Resolució de 2 de gener de 2014, per la qual es dóna publicitat a la relació de llocs de treball del personal al servei del Síndic de Greuges de Catalunya
	Resolució






