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

1.10. Resolucions

Resolució 555/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el respecte dels drets humans de la població de l’Iraq
Tram. 250-00797/10
Adopció p. 9

Resolució 560/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’Informe de fiscalització 25/2013, sobre la Biblioteca de 
Catalunya, corresponent al 2011
Tram. 256-00019/10
Adopció p. 9

Resolució 561/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Informe de fiscalització 27/2013, sobre el Centre d’Innova-
ció i Desenvolupament Empresarial (Cidem), corresponent al 
2009 i al 2010
Tram. 256-00020/10
Adopció p. 10

Resolució 562/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’Informe de fiscalització 29/2013, sobre les empreses 
públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no 
administratives de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels 
comptes corresponent al 2010
Tram. 256-00022/10
Adopció p. 10

Resolució 563/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Informe de fiscalització 31/2013, sobre el Consell de Garan-
ties Estatutàries, corresponent al 2012
Tram. 256-00024/10
Adopció p. 10

Resolució 573/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’atenció de les necessitats educatives, laborals i socials 
dels joves amb discapacitat intel·lectual
Tram. 250-00731/10
Adopció p. 11

Resolució 574/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00841/10
Adopció p. 11

Resolució 575/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els centres d’educació secundària obligatòria acollits a l’ho-
rari acumulat i l’estalvi en la gratuïtat dels menjadors
Tram. 250-00761/10
Adopció p. 12

Resolució 576/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció de l’Escola Pirineu, de Campdevànol
Tram. 250-00768/10
Adopció p. 12

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la distribució del Fons 
de cooperació local
Tram. 250-00870/10
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre el tractament dels re-
sidus provinents d’armes químiques del conflicte bèl·lic de 
Síria
Tram. 250-00872/10
Retirada p. 13

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
Retirada p. 13

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
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre l’Informe de la Comis-
sió per a la Reforma de les Administracions Públiques del 
Govern de l’Estat
Tram. 250-00890/10
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la distribució del Fons 
de cooperació local
Tram. 250-00904/10
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre la protecció dels bos-
cos madurs
Tram. 250-00922/10
Retirada p. 13

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 l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 245) p. 14
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Projecte de llei del protectorat de les fundacions i 
de verificació de l’activitat de les associacions declarades 
d’utilitat pública
Tram. 200-00014/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 14

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
Esmenes a la totalitat p. 14

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació del text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
Tram. 202-00022/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 15

Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i les associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00033/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 15

Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homo-
fòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10
Substitució de ponents p. 15

Proposició de llei del protectorat de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00041/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 15

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 202-00052/10
Text elaborat per la Ponència p. 15

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de 
conformitat

Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat de Barcelona
Tram. 284-00013/10
Propostes de candidats p. 36

Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat de Girona
Tram. 284-00014/10
Propostes de candidats p. 37

Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat de Lleida
Tram. 284-00015/10
Propostes de candidats p. 37

Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat Politècnica de Catalunya
Tram. 284-00016/10
Propostes de candidats p. 37

Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat Pompeu Fabra
Tram. 284-00017/10
Propostes de candidats p. 38

Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat Rovira i Virgili
Tram. 284-00018/10
Propostes de candidats p. 38

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la tarifació dels proce-
diments de mediació de consum
Tram. 250-00906/10
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre el tancament de la sala 
de comandament de la regió policial Pirineu Occidental
Tram. 250-00909/10
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre l’ocupació il·legal d’ha-
bitatges al barri de Can Puiggener, de Sabadell
Tram. 250-00923/10
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció d’una co-
missaria dels Mossos d’Esquadra al districte de Sarrià - Sant 
Gervasi, de Barcelona
Tram. 250-00925/10
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra al districte de Sant 
Martí, de Barcelona
Tram. 250-00926/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a la Jonquera
Tram. 250-00927/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de les instal·lacions per als Mossos d’Esquadra a l’es-
tació de Sants, de Barcelona
Tram. 250-00928/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre el garantiment de la rà-
tio de 4,5 agents de policia per cada 1.000 habitants
Tram. 250-00929/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre la dotació d’uniformes 
complets i adequats als agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00930/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre els problemes estruc-
turals o de manteniment de les comissaries i dependències 
policials dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00931/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
cobertura de la xarxa Rescat a les línies de metro
Tram. 250-00932/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pro-
tocol per a coordinar l’acció conjunta dels Mossos d’Esqua-
dra i les policies locals
Tram. 250-00933/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre la dotació de recursos 
per a la reparació, el manteniment i la higienització dels vehi-
cles dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00934/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me sobre el material antiavalots de què disposa el Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00935/10
Esmenes presentades p. 44
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
parc de bombers a Vilafranca del Penedès i sobre el millora-
ment d’altres parcs de bombers
Tram. 250-00936/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre el garantiment de la do-
tació de material d’ofimàtica a les oficines i dependències dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00937/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la convocatòria de pla-
ces per a bombers professionals durant el 2014
Tram. 250-00938/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
del projecte d’intervenció integral del barri de la Ribera, de 
Montcada i Reixac
Tram. 250-00943/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Mediterrània, de Viladecans
Tram. 250-00983/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
prioritat de les persones amb un grau de discapacitat reco-
negut en la borsa de treball de personal docent
Tram. 250-00984/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el col·lectiu Mossos 
per la Independència
Tram. 250-00985/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
cabals ambientals dels rius de les conques internes
Tram. 250-00986/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’ecografia al CAP Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 250-00987/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la catalogació de l’es-
glésia de Santa Maria, de Llorenç de Rocafort, com a bé 
cultural d’interès nacional
Tram. 250-00988/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’obertura de línies 
educatives de tarda en l’educació obligatòria
Tram. 250-00989/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la defensa de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 250-00990/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució de suport al dret d’autode-
terminació del Sàhara Occidental
Tram. 250-00991/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució de suport als petits estalvia-
dors afectats pel frau de Fórum Filatélico, Afinsa Bienes Tan-
gibles i Arte y Naturaleza Gespart
Tram. 250-00992/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la carretera C-31 al 
pas pel Penedès
Tram. 250-00993/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre les proves d’accés a 
advocat i procurador del tribunals
Tram. 250-00994/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
neutralitat política i la imparcialitat del Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 250-00995/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució de suport a la Comissió In-
ternacional de Verificació del Procés de Pau al País Basc
Tram. 250-00996/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el Consell Català del 
Treball Autònom i l’aplicació de l’Estatut del treball autònom
Tram. 250-00997/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
centre d’educació secundària a Martorell
Tram. 250-00998/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució de suport a la Unió d’Afectats 
per Texaco
Tram. 250-00999/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la prioritat en l’execu-
ció de les obres per al millorament de l’evacuació i l’acces-
sibilitat de l’estació Ciutadella - Vila Olímpica de la línia 4 
del metro
Tram. 250-01001/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la prioritat en l’execu-
ció de les obres per al millorament de l’evacuació i l’accessi-
bilitat de l’estació Poblenou de la línia 4 del metro
Tram. 250-01002/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la destinació de la 
recaptació de l’impost sobre la producció termonuclear 
d’energia elèctrica a un fons de reequilibri territorial
Tram. 250-01003/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la creació d’una co-
missió interdepartamental de foment de l’economia circular
Tram. 250-01005/10
Presentació p. 49
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Propostes de resolució sobre unes declaracions del 
col·lectiu Mossos per la Independència
Tram. 250-01006/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
per al pagament del deute amb els ajuntaments pels projec-
tes d’intervenció integral de barris
Tram. 250-01007/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el transport escolar 
per als alumnes de l’Escola Joan Maragall de Rubí
Tram. 250-01008/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució de suport al procés de pau 
iniciat entre el Govern de la República de Colòmbia i les For-
ces Armades Revolucionàries de Colòmbia
Tram. 250-01009/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció del baixador de Roda de Berà - Creixell a la línia 2 del ser-
vei de rodalia de Tarragona
Tram. 250-01010/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la reobertura de la 
consulta del Servei d’Al·lergologia de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, de Barcelona
Tram. 250-01011/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre les ràtios d’alumnes a 
les escoles públiques
Tram. 250-01012/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre el compliment del Re-
ial decret 1513/2006, pel qual s’estableixen els ensenya-
ments mínims de l’educació primària
Tram. 250-01013/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre el compte de Twitter 
del col·lectiu Mossos per la Independència
Tram. 250-01014/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la transposició de la 
Directiva 2006/123/CE, relativa a les màquines de joc sen-
se premi
Tram. 250-01015/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
baixador al barri de Bellissens, de Reus
Tram. 250-01016/10
Presentació p. 57

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari
Tram. 300-00148/10
Presentació p. 57

Interpel·lació al Govern sobre les necessitats d’es-
colarització i d’equipaments educatius
Tram. 300-00149/10
Presentació p. 58

Interpel·lació al Govern sobre la situació del Progra-
ma de desenvolupament rural de Catalunya
Tram. 300-00150/10
Presentació p. 58

Interpel·lació al Govern sobre les accions per a po-
tenciar el teixit productiu per mitjà del Barcelona Mobile 
World Capital
Tram. 300-00151/10
Presentació p. 58

Interpel·lació al Govern sobre la internacionalitza-
ció del dret a decidir i de la consulta sobre el futur polític de 
Catalunya
Tram. 300-00152/10
Presentació p. 58

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a ga-
rantir l’ordre públic, la seguretat ciutadana i les institucions 
de govern davant possibles mobilitzacions massives
Tram. 300-00153/10
Presentació p. 59

Interpel·lació al Govern sobre els criteris d’elabora-
ció i difusió de les enquestes del Centre d’Estudis d’Opinió
Tram. 300-00154/10
Presentació p. 59

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corres-
ponent al 2013
Tram. 360-00011/10
Debat de l’Informe en la Comissió p. 59

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10
Renúncia a la condició de diputat p. 60

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institu cionals
Tram. 410-00001/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 60

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 354/X, so-
bre la redacció d’un pla de revitalització econòmica de les 
comarques que tenen centrals nuclears
Tram. 290-00309/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 60

Control del compliment de la Resolució 368/X, so-
bre la creació de centres logístics i de distribució de mer-
caderies a les comarques de Tarragona i la construcció del 
centre logístic del Baix Penedès
Tram. 290-00323/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 61

Control del compliment de la Resolució 369/X, de 
suport a la Comissió del Riu Llobregat i al Manifest pel riu 
Llobregat
Tram. 290-00324/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 61
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Control del compliment de la Resolució 378/X, so-
bre la modificació del mapa de zones del sistema tarifari 
integrat
Tram. 290-00333/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 62

Control del compliment de la Resolució 379/X, so-
bre la gestió de la finca Bombita, de Deltebre
Tram. 290-00334/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 62

Control del compliment de la Resolució 380/X, so-
bre la devolució de l’aportació eco nòmica de l’Ajuntament de 
Barcelona a la Generalitat destinada a Spanair
Tram. 290-00335/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 301/X, so-
bre la situació de la joventut
Tram. 290-00428/10
Sol·licitud de pròrroga p. 63
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 64

Control del compliment de la Resolució 499/X, so-
bre la presentació del projecte previst per al centre Arts San-
ta Mònica
Tram. 290-00447/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 64

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 55/X, sobre les 
mesures contra la malnutrició infantil
Tram. 390-00055/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 65

Control del compliment de la Moció 57/X, sobre el 
futur dels mitjans públics
Tram. 390-00057/10
Sol·licitud de pròrroga p. 65
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 65

Control del compliment de la Moció 65/X del Par-
lament de Catalunya, sobre polítiques de seguretat pública
Tram. 390-00065/10
Sol·licitud de pròrroga p. 66
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 66

Control del compliment de la Moció 81/X, sobre la 
llicència esportiva única
Tram. 390-00081/10
Designació de la Comissió competent p. 66

Control del compliment de la Moció 82/X, sobre les 
polítiques contra el frau fiscal
Tram. 390-00082/10
Designació de la Comissió competent p. 66

Control del compliment de la Moció 83/X, sobre les 
polítiques de conservació i gestió del medi natural
Tram. 390-00083/10
Designació de la Comissió competent p. 66

Control del compliment de la Moció 84/X, sobre la 
salut i la malnutrició infantils
Tram. 390-00084/10
Designació de la Comissió competent p. 66

Control del compliment de la Moció 85/X, sobre la 
singularitat d’Aran
Tram. 390-00085/10
Designació de la Comissió competent p. 66

Control del compliment de la Moció 86/X, sobre les 
mesures previstes amb relació a l’increment del tipus impo-
sitiu de l’impost sobre el valor afegit en el sector sanitari del 
10% al 21%
Tram. 390-00086/10
Designació de la Comissió competent p. 67

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Generalitat davant el Ple perquè informi sobre la previsió de 
declarar unilateralment la independència de Catalunya
Tram. 361-00006/10
Sol·licitud p. 67

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre l’estratègia per a promoure l’aprofi-
tament energètic de la bio massa forestal i agrícola
Tram. 354-00253/10
Sol·licitud i tramitació p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre els actes commemoratius del setanta-cinquè aniversari 
de l’exili republicà
Tram. 354-00255/10
Rebuig de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre els actes commemoratius del cinquantè aniversari d’Els 
altres catalans de Francesc Candel
Tram. 354-00256/10
Rebuig de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern so-
bre les causes de la dimissió del secretari de Cooperació i 
Coordinació de les Administracions Locals
Tram. 354-00262/10
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre la política energètica i el Pla d’energia i canvi 
climàtic 2012-2020
Tram. 354-00263/10
Sol·licitud i tramitació p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre les gestions amb les grans empreses industrials 
per a fer front a la crisi econòmica
Tram. 354-00264/10
Sol·licitud i tramitació p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre les actuacions en política industrial i el Pacte per la 
indústria a Catalunya
Tram. 354-00265/10
Sol·licitud i tramitació p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el con seller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre el procés d’implantació de la T-Mobilitat
Tram. 354-00269/10
Sol·licitud i tramitació p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la Resolució del di-
rector general de la Policia de l’11 de març de 2014 i la Ins-
trucció 7/2014, relatives a les absències del lloc de treball 
per motius de salut, incapacitat temporal i assistència a con-
sulta mèdica dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00270/10
Sol·licitud i tramitació p. 68
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la decisió del Servei 
Català de Trànsit de deixar de multar els vehicles que no te-
nen la inspecció tècnica de vehicles en vigor detectats per 
radar o lector de matrícules
Tram. 354-00271/10
Sol·licitud i tramitació p. 69

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infra-
estructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre el Pla d’homogeneïtzació a 
les vies de peatge i sobre el funcionament i les mesures de 
seguretat del sistema de rodalia de Barcelona
Tram. 356-00552/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença de Xavier Querol, in-
vestigador de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de 
l’Aigua, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
expliqui les conseqüències dels alts índexs de contaminació 
atmosfèrica
Tram. 356-00557/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Confederació Catalana d’Empreses de Transport de 
Mercaderies per Carretera de Catalunya davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els incompli-
ments del Govern amb el sector del transport de mercade-
ries per carretera
Tram. 356-00559/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Medicus Mundi davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè presenti l’informe «La salut en 
la cooperació i l’ajuda humanitària 2013»
Tram. 356-00606/10
Sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè presenti el sisè estudi de l’Ob-
servatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya, titulat 
«L’impacte de la crisi en els majors de quaranta-cinc anys»
Tram. 356-00638/10
Sol·licitud p. 69
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de Cooperació al Desenvolupament i responsable de l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per-
què presenti les línies mestres del seu mandat
Tram. 356-00640/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença de Javier de Pedro, 
president de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre 
el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
Tram. 356-00641/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença de Pedro Arrojo, fun-
dador de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua, davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla 
hidrològic de la conca de l’Ebre
Tram. 356-00642/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença de Narcís Prat, cate-
dràtic d’ecologia de la Universitat de Barcelona, davant la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el 
Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
Tram. 356-00643/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença de Manolo Tomàs, di-
rigent de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla 
hidrològic de la conca de l’Ebre
Tram. 356-00644/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de SOS Veneçuela . Barcelona davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre 
les activitats de l’entitat
Tram. 356-00646/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre els errors detectats en les sancions imposades per no 
haver passat la inspecció tècnica de vehicles
Tram. 356-00647/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi 
sobre les activitats i els objectius de l’entitat
Tram. 356-00648/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Aliança per la Llibertat de Veneçuela davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi 
sobre les activitats de l’entitat
Tram. 356-00649/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença del director general 
de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi so-
bre la Resolució del director general de la policia de l’11 de 
març de 2014 i la Instrucció 7/2014, relatives a les absències 
del lloc de treball per motius de salut, incapacitat temporal 
i assistència a consulta mèdica dels membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00653/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè in-
formi sobre la decisió del Servei Català de Trànsit de deixar 
de multar els vehicles que no tenen la inspecció tècnica de 
vehicles en vigor detectats per radar o lector de matrícules
Tram. 356-00654/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença del director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè presenti la Memòria de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya corresponent al 2013
Tram. 356-00657/10
Sol·licitud p. 72

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

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre les po-
lítiques del departament i sobre els criteris d’atorgament de 
les beques de menjador
Tram. 355-00122/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 72

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
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d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el pla de gestió dels parcs naturals
Tram. 355-00123/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 72

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

Compareixença de Francesc Jaurena, Rosa Borge, 
Mercè Otero, Olga Viñuales i Montse Pineda, responsables 
de la redacció de les bases de la llei de la VIII legislatura, 
amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00230/10
Substanciació p. 72

Compareixença de Joan Pujol Tarrés, responsa-
ble de l’estudi «Aproximació a la situació de l’homofòbia, 
la lesbofòbia i la transfòbia a Catalunya», amb relació a la 
Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00232/10
Substanciació p. 72

Compareixença de Jesús Generelo, director de la 
investigació «Acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio 
en adolescentes y jóvenes» i secretari general de la Fede-
ración Española Lesbiana, Gay, Transexual y Bisexual, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00233/10
Substanciació p. 72

Compareixença d’Albert Oliva Mateu, cap de l’Àrea 
Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana dels Mossos 
d’Esquadra, amb relació a la Proposició de llei de drets de 
les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00234/10
Substanciació p. 73

Compareixença de Màrius Garcia Andrade, jurista, 
amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00236/10
Substanciació p. 73

Compareixença de Carmen Parra Rodríguez, mem-
bre de l’Observatori Català de la Família, amb relació a la 
Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00237/10
Substanciació p. 73

Compareixença d’una representació de la Comis-
sió de Codificació de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 353-00238/10
Substanciació p. 73

Compareixença d’Enric Vidal Rodà, professor de la 
Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les per-
sones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradi-
cació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00239/10
Substanciació p. 73

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) amb relació 

a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbia-
nes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00242/10
Decaïment p. 73

Compareixença de Gemma Sánchez, en represen-
tació d’Assessorament, Counselling, Orientació i Recursos 
per a Dones Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals, amb rela-
ció a la Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homo-
fòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00246/10
Substanciació p. 74

Compareixença de Francesc Torralba Roselló, pe-
dagog, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00247/10
Decaïment p. 74

Compareixença d’Albert Arcarons, President de 
l’Asociación Internacional de Familias Por la Diversidad Se-
xual i membre de l’Associació de Pares i Mares de Gais i 
Lesbianes (AMPGIL) de Catalunya, amb relació a la Proposi-
ció de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals 
i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 353-00249/10
Substanciació p. 74

Compareixença de Ricardo de la Rosa, advocat, 
amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00252/10
Substanciació p. 74

Compareixença del secretari general de l’Esport 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a explicar els 
criteris per a atorgar subvencions a les federacions i l’endeu-
tament amb les entitats esportives
Tram. 357-00255/10
Substanciació p. 74

Compareixença del secretari general de l’Esport 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a explicar el Pla 
estratègic d’esport escolar de Catalunya
Tram. 357-00504/10
Substanciació p. 74

Compareixença del secretari general de l’Esport 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a explicar les 
línies d’actuació de la Secretaria General de l’Esport per al 
2014
Tram. 357-00505/10
Substanciació p. 74

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma Unitària de la Gent Gran davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a presentar l’entitat i explicar la situ-
ació de la gent gran
Tram. 357-00544/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Pensionistes, Jubilats i Prejubilats de la Unió General de Tre-
balladors davant la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a exposar la situació de la gent gran
Tram. 357-00547/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Pensionistes de Comissions Obreres de Catalunya 
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davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a 
exposar la situació de la gent gran
Tram. 357-00548/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’una representació de la Creu Ro-
ja a Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració per a presentar el sisè estudi de l’Observatori de 
Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya, titulat «L’im-
pacte de la crisi en els majors de quaranta-cinc anys»
Tram. 357-00594/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença del secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
informar sobre el Pla d’homogeneïtzació a les vies de peatge 
i sobre el funcionament i les mesures de seguretat del siste-
ma de rodalia de Barcelona
Tram. 357-00595/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Xavier Querol, investigador de 
l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar les conse-
qüències dels alts índexs de contaminació atmosfèrica
Tram. 357-00596/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració Catalana d’Empreses de Transport de Mercaderies 
per Carretera de Catalunya davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat per a informar sobre els incompliments del 
Govern amb el sector del transport de mercaderies per car-
retera
Tram. 357-00597/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Sessió informativa de la Comissió de Control de l’Ac-
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb 
el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya per a pre-
sentar les memòries del 2011, el 2012 i el 2013
Tram. 359-00013/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 76

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 29
Convocada per al dia 26 de març del 2014 p. 76

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di·
putats

Renúncia a la condició de diputat
Presentació p. 77

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació mitjançant procediment obert pel sis-
tema de lots d’un projecte global de renovació de la in-
fraestructura elèctrica i de telecomunicacions del Parla-
ment de Catalunya, que inclou la construcció d’un centre 
de processament de dades (lot 1), l’obra civil per a adequar 
les dependències afectades (lot 2), l’obra civil de reforma 
i ampliació d’una rasa d’instal·lacions elèctriques i teleco-
municacions (lot 3) i el subministrament i la instal·lació d’un 
sistema d’alimentació ininterrompuda (lot 4) i un grup elec-
trogen (lot 5)
Tram. 610-00001/10
Formalització del contracte p. 77

Contractació del servei de manteniment i desen-
volupament d’aplicacions corporatives de l’entorn web del 
Parlament de Catalunya
Tram. 615-00006/10
Anunci p. 78
Nomenament de la Mesa de contractació p. 79
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 555/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre el respecte dels drets humans de 
la població de l’Iraq
Tram. 250-00797/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 12, 21.02.2014, DSPC-C 347

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope
ració, en la sessió tinguda el 21 de febrer de 2014, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
la retirada de les forces d’ocupació de l’Iraq i el res
pecte dels drets humans de la seva població (tram. 
25000797/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par
lamentari Socialista (reg. 49164), pel Grup Parlamen
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 49350) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
49479).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya commemora el desè ani
versari de les manifestacions multitudinàries contra la 
guerra de l’Iraq que van tenir lloc a Catalunya, i par
ticularment a Barcelona, al febrer del 2013, i reconeix 
a les organitzacions convocants i a les persones par
ticipants la consciència cívica i pacifista, la capacitat 
de mobilització i de transcendència internacional i la 
voluntat d’aturar la guerra.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la solidaritat 
amb el poble iraquià i amb les seves reivindicacions 
i demandes, i reconeix el dret d’aquest poble a deter
minar el propi futur per mitjà d’eleccions lliures i sen
se cap ingerència exterior, respectant els drets de totes 
les minories, inclosa la nació kurda i la seva demanda 
d’autogovern.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Es
tat perquè exigeixi el respecte dels drets humans de to
ta la població de l’Iraq, la fi de les detencions arbitràri
es, l’abolició de la pena de mort a l’Iraq i justícia amb 
relació als crims contra la humanitat comesos a l’Iraq.

b) Defensar l’increment dels esforços de la comunitat 
internacional per a la reconstrucció de l’Iraq des del 
punt de vista de suport a la capacitació de l’Administració 
i de les institucions, la consolidació d’un estat de dret, 
el compliment de la llei i el respecte dels drets humans.

c) Exigir a tots els països ocupants que assumeixin la 
seva responsabilitat de reconstrucció de les infraes
tructures iraquianes, la compensació a la població ci
vil i la restitució als refugiats que retornin al país dels 
béns que els han estat arrabassats.

d) Requerir al Govern de l’Estat que encomani a l’Or
ganització Mundial de la Salut (OMS) l’anàlisi dels 
efectes, tant de l’urani empobrit com d’altres armes 
prohibides utilitzades contra la població de l’Iraq, i la 
descontaminació i reparació de les zones afectades als 
responsables d’utilitzarles.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2014

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando

Resolució 560/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre l’Informe de fiscalització 25/2013, 
sobre la Biblioteca de Catalunya, correspo·
nent al 2011
Tram. 256-00019/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 11, 27.02.2014, DSPC-C 353

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses
sió tinguda els dies 25 i 27 de febrer, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 25/2013, sobre la Biblioteca de Catalu
nya, corresponent al 2011 (tram. 25600019/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis
calització 25/2013, sobre la Biblioteca de Catalunya, 
corresponent al 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco
llides en l’Informe de fiscalització 25/2013.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas
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Resolució 561/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre l’Informe de fiscalització 27/2013, 
sobre el Centre d’Innovació i Desenvolupa·
ment Empresarial (Cidem), corresponent al 
2009 i al 2010
Tram. 256-00020/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 11, 27.02.2014, DSPC-C 353

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses
sió tinguda els dies 25 i 27 de febrer, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe 
de fiscalització 27/2013, sobre el Centre d’Innovació i 
Desenvolupament Empresarial (Cidem), corresponent 
al 2009 i al 2010 (tram. 25600020/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis
calització 27/2013, sobre el Centre d’Innovació i Des
envolupament Empresarial (Cidem), integrat actual
ment a l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa 
(ACCIÓ), corresponent al 2009 i al 2010.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco
llides en l’Informe de fiscalització 27/2013.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014

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

Resolució 562/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre l’Informe de fiscalització 29/2013, 
sobre les empreses públiques, consorcis, 
fundacions i entitats autònomes no adminis·
tratives de la Generalitat de Catalunya, anà·
lisi dels comptes corresponent al 2010
Tram. 256-00022/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 11, 27.02.2014, DSPC-C 353

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses
sió tinguda els dies 25 i 27 de febrer, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de 

fiscalització 29/2013, sobre les empreses públiques, 
consorcis, fundacions i entitats autònomes no admi
nistratives de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels 
comptes corresponent al 2010 (tram. 25600022/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis
calització 29/2013, sobre les empreses públiques, con
sorcis, fundacions i entitats autònomes no adminis
tratives de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels 
comptes corresponent al 2010.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pren
dre en consideració les conclusions següents i portar a 
terme les accions oportunes: 

a) L’aplicació de diferents plans de comptabilitat per 
part de les entitats del sector públic no administratiu 
fa que s’apliquin criteris diferents en el reconeixement 
dels recursos públics que gestionen i dificulta l’anàli
si dels resultats agregats.

b) La normativa catalana no regula l’elaboració d’uns 
comptes consolidats que recullin tota l’activitat econò
mica financera del sector públic de la Generalitat.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014

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

Resolució 563/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre l’Informe de fiscalització 31/2013, 
sobre el Consell de Garanties Estatutàries, 
corresponent al 2012
Tram. 256-00024/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 11, 27.02.2014, DSPC-C 353

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses
sió tinguda els dies 25 i 27 de febrer, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 31/2013, sobre el Consell de Garanties Es
tatutàries, corresponent al 2012 (tram. 25600024/10).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca
lització 31/2013, sobre el Consell de Garanties Estatu
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tàries, corresponent al 2012 i insta el Consell de Ga
ranties Estatutàries a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014

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

Resolució 573/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre l’atenció de les necessitats edu·
catives, laborals i socials dels joves amb 
discapacitat intel·lectual
Tram. 250-00731/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 19, 06.03.2014, DSPC-C 365

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses
sió tinguda el 6 de març de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’atenció de les ne
cessitats educatives, laborals i socials dels joves amb 
discapacitat intel·lectual (tram. 25000731/10), presen
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 42851).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Atendre les necessitats dels joves amb discapacitat 
en l’entorn escolar, laboral i social per mitjà de les po
lítiques i els recursos específics necessaris per a aten
dre la diversitat i potenciar llur autonomia personal.

b) Garantir els suports necessaris, materials i perso
nals als alumnes amb necessitats educatives especials 
en l’escola ordinària i garantir que les escoles d’edu
cació especial tinguin els recursos necessaris per a 
continuar prestant amb qualitat l’atenció a la diversi
tat, continuïn actuant com a xarxa de suport a l’esco
la ordinària i es consideri la conveniència que actuïn 
com a centres de referència, garantint l’eficiència dels 
recursos i evitant duplicitats.

c) Garantir, amb caràcter previ a l’escolarització, l’avalu
ació de les necessitats educatives dels alumnes amb dis
capacitat i els suports que requereixen, i vetllar perquè 
tots aquests alumnes tinguin un pla personalitzat i els 
recursos per a durlo a la pràctica, d’acord amb el que es
tableix l’article 81.4 de la Llei 12/2009, d’educació.

d) Garantir una oferta formativa adequada per a per
metre als joves amb dificultat intel·lectual lleu o mode

rada la continuació de la formació una vegada acabada 
l’educació secundària obligatòria. Aquesta oferta for
mativa ha de permetre respecte als joves amb necessi
tats educatives especials: 

1r. L’adaptació de graus mitjans en contingut i nivell 
com a garantia d’èxit per a acreditar determinades 
competències i donar resposta a la diversitat de capaci
tats i interessos dels alumnes.

2n. La creació o adaptació de mòduls formatius amb 
una durada de fins a quatre anys.

3r. L’accés als programes de qualificació professional 
inicial –o a la futura formació professional bàsica– es
pecífics o ordinaris sense haver de renunciar al títol de 
l’educació secundària obligatòria i sense límit d’edat.

Aquesta oferta formativa ha de garantir als joves amb 
discapacitat que acabin l’educació secundària obliga
tòria un recurs prelaboral, laboral o assistencial ade
quat a llurs capacitats.

Palau del Parlament, 6 de març de 2014

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

Resolució 574/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre l’Escola El Cau de la Guineu, de 
Corbera de Llobregat
Tram. 250-00841/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 19, 06.03.2014, DSPC-C 365

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses
sió tinguda el 6 de març de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola 
El Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat (tram. 
25000841/10), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i l’esmena presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 54595).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a, per mitjà 
del Departament d’Ensenyament: 

a) Acordar de manera immediata amb l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) l’oferta educa
tiva per al curs 20142015 al municipi i iniciar durant 
el 2014 les obres de reforma imprescindibles per a ga
rantir els espais adequats per als alumnes que estudien 



24 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 286

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 12

a l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llobre
gat, i per als que hi estudiaran el curs 20142015.

b) Garantir la continuïtat de l’Escola El Cau de la Gui
neu el curs 20142015 obrint la preinscripció dels cur
sos de P3 a cinquè de primària.

Palau del Parlament, 6 de març de 2014

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

Resolució 575/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre els centres d’educació secundà·
ria obligatòria acollits a l’horari acumulat i 
l’estalvi en la gratuïtat dels menjadors
Tram. 250-00761/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 19, 06.03.2014, DSPC-C 365

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses
sió tinguda el 6 de març de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre els centres d’educa
ció secundària obligatòria acollits a l’horari acumulat 
i l’estalvi en la gratuïtat dels menjadors que ha signi
ficat (tram. 25000761/10), presentada pel Grup Parla
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 46284).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Quantificar el nombre de centres acollits a la jorna
da compactada i el valor de l’estalvi en la gratuïtat dels 
menjadors dels alumnes transportats que ha significat 
l’autorització de l’horari acumulat de matí en els estu
dis d’educació secundària obligatòria.

b) Destinar aquest estalvi a augmentar la partida de 
beques de menjador.

c) Presentar un estudi sobre les conseqüències de l’ho
rari acumulat en l’equitat, des d’un punt de vista multi
dimensional, dels alumnes que el segueixen.

Palau del Parlament, 6 de març de 2014

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

Resolució 576/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció de l’Escola Pirineu, de 
Campdevànol
Tram. 250-00768/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 19, 06.03.2014, DSPC-C 365

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses
sió tinguda el 6 de març de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es
cola Pirineu, de Campdevànol (tram. 25000768/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 47802) i pel Grup Par
lamentari de Convergència i Unió (reg. 47847).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar 
el 2014 la construcció de l’Escola Pirineu, de Campde
vànol (Ripollès).

Palau del Parlament, 6 de març de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 29 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 19.03.2014, DSPCC 371.

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Territo
ri i Sostenibilitat, tinguda el 19.03.2014, DSPCC 372.

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 29 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 19.03.2014, DSPCC 371.

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Territo
ri i Sostenibilitat, tinguda el 19.03.2014, DSPCC 372.

Proposta de resolució sobre l’Informe de la 
Comissió per a la Reforma de les Adminis·
tracions Públiques del Govern de l’Estat
Tram. 250-00890/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 29, tinguda el 19.03.2014, DSPCC 371.

Proposta de resolució sobre la distribució 
del Fons de cooperació local
Tram. 250-00904/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 29 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 19.03.2014, DSPCC 371.

Proposta de resolució sobre la protecció 
dels boscos madurs
Tram. 250-00922/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
58739).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.03.2014.
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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 l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 245)

En el BOPC 245, a la pàg. 5.

A l’article 7 bis. Deduccions

On hi diu: 

«1. [...]

»2. [...]

»3. Amb relació al que disposa l’apartat 1, per a aplicar 
les deduccions cal que [...]»

Hi ha de dir: 

«1. [...]

»2. [...]

»3. Amb relació al que disposa l’apartat 2, per a aplicar 
les deduccions cal que [...].»

Projecte de llei del protectorat de les funda·
cions i de verificació de l’activitat de les as·
sociacions declarades d’utilitat pública
Tram. 200-00014/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 59681).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2014.

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 58377; 58860 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 18.03.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 58377)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena al Projecte de llei de modi
ficació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de 
les professions de l’esport (tram. 20000015/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 10 de març de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 58860)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re
glament del Parlament, presenta la següent esmena al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
(tram. 20000015/10).

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

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 12 de març de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació del text re·
fós de la Llei de finances públiques de Cata·
lunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre
Tram. 202-00022/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 25.03.2014 al 07.04.2014).
Finiment del termini: 08.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

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

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 59682).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2014.

Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò·
bia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10

Substitució de ponents

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 18 de març de 2014, ha acordat de 
substituir un membre de la Ponència que ha d’elabo
rar la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 202
00035/10).

Grup Parlamentari Socialista
Miquel Iceta Llorens substitueix Jaume Collboni Cua
drado

Palau del Parlament, 18 de març de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió 
David Companyon i Costa Ferran Falcó i Isern

Proposició de llei del protectorat de les fun·
dacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00041/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 59682).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2014.

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 202-00052/10

Text elaborat per la Ponència
Reg. 58799 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració

La Ponència de la Comissió de Benestar, Família i Immi
gració, nomenada el dia 16 de juliol de 2013 i integrada 
per la diputada Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió; la diputada Rosa Amorós 
i Capdevila, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya; la diputada Montserrat Capdevila 
Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; la diputada Mar
ta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa; i la diputada 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt, s’ha reunit al Palau 
del Parlament els dies 5 de novembre i 11 de desembre del 
2013 i els dies 8 de gener, 5 i 18 de febrer i 5 de març 
del 2014. Han assessorat la Ponència la lletrada Esther An
dreu i Fornós, i l’assessora lingüista Núria Lucena Cayuela 
i l’ha assistida el gestor parlamentari Lluís Soler i Soler.

Als efectes del que disposa l’article 117 i concordants 
del Reglament del Parlament, la Ponència proposa la 
següent: 

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes

Exposició de motius

I

L’Estatut d’autonomia de Catalunya és la norma insti
tucional bàsica que defineix els drets i deures de tots 
els ciutadans de Catalunya. Avui, l’Estatut amplia les 
competències de la Generalitat en matèria de gènere i 
recull un model de societat que es basa en dos grans 
eixos: garantir els drets de les dones a desenvolupar 
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llur personalitat lliures de qualsevol discriminació, i 
garantir que la perspectiva de gènere impregni les po
lítiques dels poders públics de Catalunya. En aquest 
sentit, el preàmbul ja subratlla la importància de la 
igualtat entre dones i homes; el títol preliminar afirma 
que els poders públics de Catalunya han de promoure 
el valor de l’equitat de gènere, i en la part específica de 
drets i deures del títol I es regulen com a drets de les 
dones d’una banda els drets d’autodeterminació per
sonal (lliure desenvolupament de la personalitat i la 
capacitat, viure amb dignitat, seguretat i autonomia, 
sense cap tipus de discriminació masclista) i de l’altra, 
el dret a participar, en igualtat de condicions que els 
homes, en tots els àmbits públics i privats, i el títol II 
relatiu a les institucions estableix el criteri de la pari
tat en el sistema d’elecció del Parlament de Catalunya. 
Segons l’article 37 de l’Estatut, aquests drets vinculen 
tots els poders públics de Catalunya i, segons la na
turalesa de cada dret, els particulars. El capítol V so
bre principis rectors que han d’orientar les polítiques 
públiques, informar la legislació positiva, la pràctica 
judicial i l’actuació dels poders públics de Catalunya 
també inclou la perspectiva de gènere. Aquests princi
pis impliquen mandats i habilitacions de tasques per a 
les administracions públiques de Catalunya, les quals 
han de portar a terme polítiques públiques que tendei
xin a desenvolupar i concretar tots aquests preceptes. 
Pel que fa a les competències que regula el títol IV, cal 
remarcar que, segons l’article 153, correspon a la Ge
neralitat la competència exclusiva en matèria de políti
ques de gènere, que inclou l’establiment d’accions po
sitives per a aconseguir eradicar la discriminació per 
raó de sexe que s’han d’executar amb caràcter unitari 
per a tot el territori de Catalunya.

El principi d’igualtat és un principi bàsic reconegut 
per la Constitució, l’Estatut i l’ordenament internacio
nal. L’exercici del dret a la igualtat d’oportunitats s’ha 
de garantir al llarg de tota la vida i atenent totes les 
facetes del desenvolupament personal. Així, els pro
nunciaments per a la igualtat d’oportunitats entre do
nes i homes i per a l’eliminació de totes les formes de 
discriminació envers les dones han estat nombrosos en 
el marc de les Nacions Unides i de la Unió Europea.

La Convenció sobre l’eliminació de totes les formes 
de discriminació contra la dona, aprovada per l’As
semblea General de l’ONU el desembre del 1979, és 
un instrument internacional d’importància singular, 
que, a més de contenir disposicions que garanteixen 
la igualtat real, es pronuncia explícitament a favor de 
la introducció de mesures d’acció positiva per a su
perar les discriminacions que afecten les dones. Els 
estats part en la Convenció tenen l’obligació jurídica 
de respectar, protegir, promoure i complir el dret a la 
nodiscriminació de les dones i assegurarne el desen
volupament i l’avenç amb la finalitat de millorarne la 
situació fins a assolir la igualtat tant de iure com de 
facto respecte als homes.

La Conferència de Viena del 1993 de les Nacions Uni
des proclamà que els drets de les dones formen una 
part inalienable, integral i indivisible dels drets hu
mans universals i que la participació igualitària de les 
dones en tots els àmbits de la vida i l’eradicació de to
ta forma de discriminació són objectius prioritaris de 
la comunitat internacional. Accions posteriors de Na
cions Unides, com la Conferència de Beijing del 1995, 
reafirmaren i ampliaren aquesta perspectiva amb l’ob
jectiu de garantir universalment els drets de les dones. 
Posteriorment, la revisió de la Conferència, coneguda 
com Beijing+15, que tingué lloc el mes de març del 
2010, posà l’accent en la necessitat de superar els obs
tacles pendents i en els nous reptes a assolir, inclosos 
els relacionats amb els Objectius de desenvolupament 
del mil·lenni, que proclama la igualtat entre sexes i 
l’apoderament de les dones (objectiu 3) per mitjà de 
l’eliminació de les desigualtats entre sexes en l’ense
nyament.

Així doncs, la igualtat i la nodiscriminació per raó de 
sexe s’articula com un principi bàsic del sistema uni
versal de drets humans, i també, d’acord amb l’arti
cle 26 del Pacte internacional de drets civils i polítics 
de Nacions Unides, com un dret de caràcter autònom 
i general. En l’àmbit del Consell d’Europa la nodis
criminació és un valor essencial i des de l’entrada en 
vigor del Protocol número 12 de la Convenció euro
pea de drets humans, la igualtat i la nodiscriminació 
constitueixen un dret autònom, sense dependència dels 
altres drets reconeguts per la Convenció.

També la Carta europea per a la igualtat entre dones i 
homes, elaborada pel Consell de Municipis i Regions 
d’Europa i els seus socis, afirma que la igualtat de do
nes i homes és un dret fonamental de totes les persones 
i constitueix un valor capital per a la democràcia. La 
Carta convida els governs locals i regionals d’Europa 
a adoptar una postura pública sobre aquest principi i 
aplicar, en llur territori, els compromisos definits. Per 
a garantir l’aplicació d’aquests compromisos, cada go
vern signatari ha de redactar un pla d’acció per a la 
igualtat que fixi prioritats, actuacions i els recursos ne
cessaris per a realitzarlos, assumint el compromís de 
col·laboració amb totes les institucions i organitzaci
ons del seu territori amb l’objectiu de promoure l’apli
cació real d’una veritable igualtat de dones i homes.

Pel que fa a l’àmbit comunitari, la igualtat de tracte i 
nodiscriminació constitueix, ja des del projecte fun
dacional, un dels principis bàsics i essencials de la 
Unió Europea, que ha donat lloc a un important  corpus 
normatiu de protecció enfront de la discriminació. 
Amb l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa es rea
firma la igualtat de dones i homes com un dels cinc 
valors en què es fonamenta la Unió Europea (igualtat, 
dignitat humana, llibertat, democràcia i estat de dret 
amb respecte als drets humans), compromesa en la 
lluita per assolir la igualtat en totes les seves activitats, 
tal com estableixen els articles 2 i 3 del Tractat de la 
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Unió Europea i l’article 8 del Tractat de funcionament 
de la Unió Europea. A més, l’article 19 del Tractat de 
funcionament de la Unió Europea habilita el Consell 
per a adoptar les accions adequades per a lluitar contra 
la discriminació per raó de sexe.

Per la seva banda, l’article 23 de la Carta de drets fo
namentals de la Unió Europea, amb caràcter jurídi
cament vinculant, disposa que la igualtat de dones 
i homes s’ha d’assegurar en totes les àrees, incloses 
l’ocupació, el treball i el salari. Estableix, així mateix, 
que aquest principi no impedeix l’adopció de mesu
res que ofereixin avantatges concrets a favor del sexe 
menys representat. Es completa amb l’article 33, que 
garanteix el dret a la conciliació de la vida familiar i 
professional i la protecció de la família en els àmbits 
jurídic, econòmic i social.

També la Constitució espanyola estableix en l’article 
14, com a valor superior de l’ordenament jurídic, la 
igualtat de tots els ciutadans davant la llei, sense que 
pugui prevaler cap tipus de discriminació per raó de 
sexe. A més, l’article 9.2 estableix l’obligació dels po
ders públics de Catalunya de promoure les condici
ons perquè la llibertat i la igualtat de la persona i dels 
grups en què s’integra siguin reals i efectives. Igual
ment, cal tenir també en compte els tractats interna
cionals ratificats, que, als efectes de l’article 10.2 de 
la Constitució, defineixen el contingut i l’abast de la 
igualtat de dones i homes.

Així mateix, cal destacar el marc de desenvolupament 
del principi d’igualtat establert per la Llei orgànica 
3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de do
nes i homes, que incorpora modificacions legislatives 
substancials per a avançar cap a la igualtat efectiva de 
dones i homes i implementa mesures transversals en 
tots els ordres de la vida amb la finalitat d’eradicar les 
discriminacions contra les dones. En diverses comuni
tats autònomes s’han aprovat també normes específi
ques en aquesta matèria.

II

La igualtat de dret i de fet entre dones i homes és una 
necessitat essencial en una societat democràtica mo
derna. Els rols que tradicionalment han desenvolupat 
dones i homes a la societat estan experimentant ac
tualment una important transformació, la major parti
cipació de les dones al mercat de treball productiu, el 
major accés a tots els nivells educatius, a la formació 
i a la cultura i, en menor mesura, als àmbits de presa 
de decisions estan generant uns canvis socials favora
bles per a avançar en el camí cap a la igualtat efecti
va de dones i homes. Aquests canvis no haurien estat 
possibles sense l’esforç i l’aportació fonamental de les 
dones i dels moviments feministes que han treballat a 
favor dels drets de les dones i en allò que el dret for
malitza: la igualtat, la llibertat, les relacions de ciuta
dania i la política.

Tanmateix, malgrat reconèixer els importants avenços 
assolits en aquesta matèria, la situació de desigualtat 
entre dones i homes continua essent important. La vi
da de dones i homes s’ha d’enfocar tenint en comp
te llur context i s’han d’adoptar mesures per a trans
formar les oportunitats, les institucions i els sistemes. 
Com que es tracta d’una qüestió complexa que ocupa 
transversalment tot el sistema polític, jurídic, social i 
econòmic actual, són necessàries mesures de diversos 
tipus i naturalesa. El terme gender mainstreaming, tra
duït com «transversalitat de gènere», s’aplica a la ne
cessitat d’aplicar de manera coordinada i sistemàtica 
un conjunt de mesures en totes les decisions amb l’ob
jectiu d’eliminar les bases de les desigualtats.

Les dones, a més de patir discriminació pel fet d’és
ser dones, també poden ésser objecte de múltiples 
formes de discriminació per altres circumstàncies, 
com la raça, l’origen, la religió, la discapacitat, l’edat, 
l’orientació sexual o la classe social, entre altres fac
tors. Aquesta discriminació pot afectar principalment 
aquests grups de dones, en diferent mesura o en distin
ta forma que als homes. Per aquest motiu cal adoptar 
mesures especials per a eliminar aquestes formes múl
tiples de discriminació contra les dones i les conse
qüències negatives i complexes que comporten.

Amb aquesta finalitat es fa necessari ampliar el marc 
legal de les polítiques autonòmiques d’igualtat de 
dones i homes. Així, inspirada en els principis esta
blerts per Nacions Unides, la Llei reflecteix el concep
te d’igualtat que integra la nodiscriminació, la igual
tat conscient de la diferència entre dones i homes i de 
les realitats i aspiracions de les dones, en definitiva la 
igualtat de resultats. I ho fa amb la voluntat d’executar 
una política que promogui una societat on les dones 
puguin desenvolupar llurs capacitats personals i pren
dre decisions sense les limitacions imposades pels rols 
tradicionals en funció del sexe, i on es facin visibles, 
se’n valorin i se’n potenciïn les tasques, les aspiraci
ons, les experiències i les necessitats. La Llei pretén 
aconseguir la construcció de noves pautes de relació 
entre dones i homes basades en el respecte i la igual
tat. Com es va afirmar ja amb la Conferència de Viena 
del 1993 i amb la Conferència de Beijing del 1995, els 
drets de les dones són drets humans i garantirlos no 
solament impulsa el desenvolupament de les dones, 
sinó que és un requisit indispensable de la justícia so
cial i el desenvolupament social global.

Aquesta llei vol reforçar, doncs, les mesures i els me
canismes concrets per a aconseguir que els poders pú
blics de Catalunya duguin a terme polítiques i actuaci
ons destinades a eradicar el fenomen de la desigualtat 
entre dones i homes, que col·loca les dones en una si
tuació de subordinació i desavantatge social i econò
mic respecte dels homes i que impedeix que les dones 
exerceixin plenament llurs drets com a ciutadanes. En 
definitiva, aquesta llei suposarà un benefici per a tot
hom, dones i homes, ja que permetrà construir noves 
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pautes de relació entre homes i dones basades en el 
respecte i l’equitat, i també contribuir a millorar la so
cietat i ferla més democràtica, justa i solidària.

En l’elaboració d’aquesta llei no es parteix de zero. La 
Generalitat de Catalunya ha assumit al llarg de la se
va història la responsabilitat de promoure el paper de 
les dones. Des de l’Estatut d’autonomia del 1979 s’han 
elaborat lleis específiques en aquest àmbit, com ara 
la Llei 11/1989, del 10 de juliol, de creació de l’Ins
titut Català de la Dona; la Llei 4/2001, del 9 d’abril, 
de modificació de l’apartat 2 de l’article 63 de la Llei 
13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procedi
ment i règim jurídic de l’Administració de la Generali
tat de Catalunya, per la qual s’estableix, amb caràcter 
pioner a nivell europeu i de l’Estat espanyol, els infor
mes d’impacte de gènere que han d’acompanyar tota 
la normativa elaborada per l’Administració de la Ge
neralitat, i la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista. Hi ha també 
actes del Govern que han d’ésser considerats no sola
ment antecedents, sinó continguts prenormatius; és el 
cas dels plans de polítiques de dones, que són una eina 
transversal per a l’aplicació de les polítiques de dones 
del Govern de la Generalitat.

L’aprovació de la Llei d’igualtat entre dones i homes 
s’inspira en els preceptes estatutaris i legals esmentats 
en matèria de gènere i drets de les dones amb l’objectiu 
de complirlos. Es tracta d’una regulació pròpia i singu
lar, feta d’acord amb les competències de l’autogovern 
de Catalunya, amb voluntat de durada i, per tant, fle
xible i permeable als canvis. En aquest sentit, el futur 
d’aquesta llei requereix la implicació de totes les institu
cions, els poders públics de Catalunya i la societat cata
lana en l’acompliment de les seves finalitats.

III

Formalment, aquesta llei consta de 50 articles i es di
videix en un títol preliminar i tres títols. La Llei con
clou amb tres disposicions addicionals, una disposició 
derogatòria i set disposicions finals.

El capítol I, de disposicions generals, determina l’ob
jecte, les finalitats generals i l’àmbit d’aplicació, que 
són totes les persones físiques i jurídiques que es tro
bin o actuïn a Catalunya. Aquest títol es completa amb 
la identificació dels principis rectors que han de presi
dir l’actuació dels poders públics de Catalunya amb re
lació a la igualtat efectiva de dones i homes. Estableix 
també els mecanismes per a garantir la integració de 
la perspectiva de gènere i de les dones en les polítiques 
públiques.

El capítol II determina les competències de l’Adminis
tració de la Generalitat i de l’Administració local en 
matèria de polítiques de dones. També es defineix el 
marc organitzatiu per a impulsar, desenvolupar i ava
luar les accions i les polítiques públiques per a promou
re la igualtat de dones i homes a Catalunya, i introdueix 

alguns mecanismes innovadors com la coordinació in
tradepartamental i la cooperació interinstitucional, 
i també els professionals d’igualtat de dones i homes.

El capítol III es refereix als mecanismes per a garantir 
el dret d’igualtat efectiva de dones i homes en l’Ad
ministració pública per mitjà de les polítiques de con
tractació pública, les subvencions, ajuts, beques i lli
cències administratives, el nomenament paritari en els 
òrgans de presa de decisions i els plans d’igualtat per 
al personal al servei de les administracions públiques 
de Catalunya, les institucions de la Generalitat, els 
agents socials i les entitats sense afany de lucre.

El capítol IV estableix les polítiques públiques per a pro
moure la igualtat efectiva en els diferents àmbits d’actua
ció: la secció primera es destina a la participació política 
i social per a fer efectiu el dret a la participació social de 
les dones. La secció segona determina les garanties per 
a assegurar un formació educativa basada en la coedu
cació, i estableix les obligacions amb relació a les ma
nifestacions culturals, els mitjans de comunicació i les 
tecnologies de la informació i la comunicació, en l’àmbit 
universitari i de recerca, amb la incorporació transversal 
de la perspectiva de gènere a tots els estudis universitaris 
i en l’àmbit esportiu. La secció tercera, sobre el dret al 
treball en igualtat d’oportunitats, estableix mesures per a 
garantir la igualtat entre dones i homes en l’accés al tre
ball, en la formació i en la promoció professional i les 
condicions de treball. Inclou també mesures en matèria 
de seguretat i salut en el treball i accions de protecció en
front l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. 
A més del deure general de les empreses de respectar el 
principi d’igualtat en l’àmbit laboral, estableix específi
cament el deure d’aprovar i aplicar plans d’igualtat a les 
empreses de més de doscents cinquanta treballadors. La 
secció quarta disposa les mesures per a la necessària re
organització dels usos dels temps, les polítiques socials, 
que tenen en compte les necessitats especials de deter
minats col·lectius de dones, les polítiques de promoció i 
suport a les dones del sectors agrícola, ramader, fores
tal i pesquer, les polítiques d’apoderament de les dones 
en matèria de cooperació al desenvolupament i les polí
tiques de salut i serveis i de família. La secció cinquena 
recull les mesures específiques en matèria de medi am
bient, urbanisme i habitatge, i, finalment, la secció sisena 
s’ocupa de les polítiques de justícia i seguretat.

Finalment, les disposicions addicionals estableixen 
l’avaluació de l’impacte social de la Llei, la denomina
ció de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat 
Efectiva de Dones i Homes, i els òrgans responsables 
de l’aplicació de la transversalitat. Les disposicions fi
nals recullen diverses modificacions de preceptes de 
lleis vigents necessàries per a adaptarles a les exigèn
cies i les previsions de la Llei; alhora, habiliten el Go
vern per a desplegarla per reglament i en preveuen les 
afectacions pressupostàries.
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Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i finalitats

1. L’objecte d’aquesta llei és regular els mecanismes 
que han de garantir l’assoliment del principi d’igualtat 
efectiva entre dones i homes en tots els àmbits de la 
vida.

2. Les finalitats d’aquesta llei són: 

a) Eliminar les discriminacions i la invisibilitat que 
han patit històricament les dones.

b) Reconèixer i tenir en compte el paper social i eco
nòmic de les tasques familiars, domèstiques i de cura 
de persones.

c) Afavorir una distribució coresponsable entre dones 
i homes del treball de mercat i del treball domèstic, en 
el marc d’un model de societat sostenible.

d) Propiciar un marc favorable perquè el paper de les 
dones aporti tot el seu potencial al progrés i la trans
formació social i econòmica.

e) Vetllar perquè les polítiques públiques: 

1r. S’adrecin a l’eliminació dels obstacles i les barreres 
per raó de sexe que dificulten el ple exercici dels drets 
de les persones.

2n. Permetin el lliure desenvolupament de la persona
litat i capacitat de les persones i l’exercici efectiu de la 
plena ciutadania.

3r. Permetin que dones i homes participin en condici
ons d’igualtat efectiva en la vida política, social, eco
nòmica i cultural.

4t. Afirmin i garanteixin l’autonomia i la llibertat de 
les dones perquè puguin desenvolupar llurs capacitats 
i dirigir la pròpia vida.

5è. Estableixin les condicions per a eliminar la dis
criminació de les dones i per a promoure’n l’apode
rament.

f) Prevenir i eradicar la violència masclista.

g) Reconèixer el dret de les dones al propi cos, el dret 
al lliure desenvolupament de la identitat i orientació 
sexuals i els drets sexuals i reproductius, i garantirne 
la lliure decisió, d’acord amb el que estableix la legis
lació vigent.

Article 2. Definicions

Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per: 

a) Poders públics: les institucions i administracions 
públiques de Catalunya i els organismes i les entitats 
que en depenen.

b) Treball de mercat: el treball remunerat dut a terme 
en el mercat laboral.

c) Treball domèstic: les tasques no remunerades relaci
onades amb la llar, la família i la cura de fills i perso
nes dependents.

d) Coeducació: l’acció educadora que valora indistin
tament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i 
cultural de dones i homes, en igualtat de drets, sense 
estereotips sexistes ni androcèntrics ni actituds discri
minatòries, amb independència de llur orientació se
xual o llur identitat de gènere.

Article 3. Principis rectors de l’actuació dels 
poders públics 

1. Totes les persones gaudeixen dels drets derivats del 
principi d’igualtat efectiva entre dones i homes i de la 
prohibició de la discriminació per raó de sexe.

2. Per a assolir la igualtat efectiva entre dones i ho
mes, totes les polítiques i actuacions dels poders pú
blics s’han de regir pels principis següents: 

a) Perspectiva de gènere: el reconeixement de l’exis
tència de dones i homes i l’aplicació positiva en uns i 
altres dels canvis necessaris per a millorar la societat 
per a respondre a les realitats, les oportunitats, les ne
cessitats i les expectatives dels dos sexes.

b) Perspectiva de les dones: la valorització de les apor
tacions de les dones en la construcció, el manteniment 
i la transformació de la societat.

c) Apoderament de les dones: el suport a les dones en 
el procés pel qual enforteixen llur potencial i autono
mia, coneixen millor llurs capacitats i participen acti
vament en la superació dels obstacles que són a la base 
de la infravaloració que han patit històricament.

d) Reconeixement de les experiències de dones i ho-
mes: el reconeixement de les dones com a subjectes 
socials, econòmics i polítics i la valorització de les ex
periències vitals tant de dones com d’homes.

e) Respecte a la diversitat i reconeixement de la dife-
rència: la visibilització i el reconeixement de les di
ferències, les singularitats i les particularitats territo
rials, culturals, ètniques, religioses, personals, d’edat, 
estat de salut, socioeconòmiques i d’orientació i identi
tat sexuals de dones i homes sense exclusions.

f) Equilibri entre el treball de mercat i el treball do-
mèstic: l’impuls d’un nou equilibri en el valor i la dis
tribució del temps dedicat al treball de mercat i al tre
ball domèstic, per a assolir una coresponsabilitat entre 
dones i homes en el treball no remunerat, que perme
ti un repartiment equitatiu entre ambdós sexes de les 
tasques domèstiques, familiars i de cura de persones.

g) Transversalitat de les polítiques de dones: l’aplica
ció, en totes les actuacions, a tots els nivells i a totes 
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les etapes, de la perspectiva de gènere i la perspectiva 
de les dones.

h) Democràcia paritària: la composició equilibrada 
de dones i homes en els diferents àmbits de presa de 
decisions i participació, de manera que les persones 
d’un o altre sexe no superin el 60% ni siguin  inferiors 
al 40%.

i) Justícia social i redistribució econòmica: el garanti
ment de la distribució equitativa dels recursos i l’exer
cici correcte de drets i deures, amb polítiques correc
tores i distributives que fomentin la prevenció i actuïn 
contra l’explotació, l’exclusió social i la feminització 
de la pobresa.

j) Ús no sexista del llenguatge: la utilització de llen
guatges no sexistes ni androcèntrics en l’atenció per
sonal i en tota la documentació escrita, gràfica i audio
visual de les administracions públiques de Catalunya, 
de les corporacions i institucions públiques, de les uni
versitats, dels consorcis participats per les administra
cions públiques, dels organismes i empreses que en 
depenen, i també dels concessionaris de llurs serveis, i 
la formació del personal en aquesta matèria.

Article 4. Reconeixement de les associacions de 
dones 

1. Per a la defensa del dret a la igualtat efectiva entre 
dones i homes a què fa referència aquesta llei i dels 
drets que s’hi reconeixen, les associacions que tenen 
com a finalitat la defensa dels drets de les dones són 
considerades persones interessades com a titulars d’in
teressos legítims col·lectius als efectes del que esta
bleix l’article 31.1.c i 2 de la Llei de l’Estat 30/1992, 
del 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis
tracions públiques i del procediment administratiu co
mú, en l’àmbit de les administracions públiques cata
lanes.

2. Les associacions de defensa dels drets de les dones 
gaudeixen de capacitat i legitimació per a intervenir 
en els processos civils, socials i contenciosos adminis
tratius que afectin el dret d’igualtat efectiva de les do
nes, de conformitat amb les lleis reguladores d’aquests 
processos.

Capítol II. Competències i organització 
administrativa

Article 5. Competències de l’Administració de 
la Generalitat

Corresponen a l’Administració de la Generalitat, en 
matèria de polítiques de dones, les funcions següents: 

a) Estudiar i detectar les necessitats dins del seu àmbit 
territorial.

b) Fer la planificació estratègica general i elaborar nor
mes en matèria de polítiques de dones.

c) Crear i adequar programes per a integrar la trans
versalitat de la perspectiva de gènere i de les dones en 
totes les polítiques i actuacions públiques i en l’elabo
ració dels pressupostos, i també en el disseny i l’exe
cució d’accions positives que s’hagin d’aplicar amb ca
ràcter general a tot el territori.

d) Fer l’avaluació de les polítiques de dones i del com
pliment d’aquesta llei.

e) Impulsar la col·laboració entre les diferents adminis
tracions públiques de Catalunya.

f) Establir les condicions de formació i capacitació del 
personal al seu servei.

g) Dissenyar i aplicar un sistema d’estadístiques i d’in
dicadors quantitatius i qualitatius en la planificació, 
l’execució i l’avaluació dels plans de polítiques de do
nes, i incorporar sistemàticament en tots els estudis, 
enquestes, registres i estadístiques: 

1r. La variable relativa al sexe.

2n. Indicadors que permetin fer visible l’experiència 
femenina i conèixer millor les diferències, els rols, les 
situacions, les condicions, les aspiracions i les necessi
tats de dones i homes.

3r. Les situacions i les necessitats de les dones del me
di rural i dels col·lectius de dones en què incideixen 
factors de discriminació.

h) Elaborar estudis i informes sobre la situació de les 
dones, fer anàlisis i investigacions sobre la situació de 
desigualtat per raó de sexe i difondre’n els resultats.

i) Impulsar i desenvolupar campanyes i actuacions de 
sensibilització per a la consecució de la igualtat efecti
va entre dones i homes.

j) Fomentar l’autonomia personal i econòmica de les 
dones i impulsar l’ocupació femenina.

k) Dur a terme l’assistència tècnica especialitzada a les 
entitats locals i a la resta de poders públics.

l) Fomentar la presència de dones en els òrgans de par
ticipació i en els espais de presa de decisió.

m) Donar suport als grups i entitats de dones, i també 
impulsarne la participació en el disseny, l’elaboració, 
el desenvolupament i l’avaluació de les polítiques de 
dones.

n) Coordinar l’elaboració d’informes d’impacte de gè
nere.

o) Elaborar les disposicions necessàries per a adjudicar 
l’aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gè
nere i de les dones als òrgans dels departaments de l’Ad
ministració de la Generalitat, als organismes autònoms 
i als organismes públics vinculats o que en depenen.

p) Elaborar, aprovar i executar els plans d’igualtat de 
dones i homes destinats al personal al seu servei a què 
fa referència l’article 15.
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q) Aprovar els plans estratègics en matèria de políti
ques de dones a què fa referència l’article 14.

r) Elaborar i aprovar l’informe anual d’execució de la 
transversalitat de la perspectiva de gènere a l’Adminis
tració de la Generalitat.

s) Complirne qualsevol altra que li atribueixi la legis
lació vigent.

Article 6. Funcions dels ens locals de 
Catalunya

1. Corresponen als municipis i a les altres entitats lo
cals, en matèria de polítiques de dones, les funcions 
següents: 

a) Estudiar i detectar les necessitats dins de llur àmbit 
territorial.

b) Atendre, informar i orientar les dones sobre els pro
grames i els recursos existents per a facilitar l’exercici 
efectiu de llurs drets.

c) Crear i adequar els mecanismes necessaris per a in
tegrar la transversalitat de la perspectiva de gènere i 
de les dones en totes llurs actuacions polítiques.

d) Establir les condicions de formació i capacitació del 
personal a llur servei.

e) Elaborar, aprovar i executar els plans d’igualtat de 
dones i homes destinats al personal a llur servei a què 
fa referència l’article 15.

f) Aprovar els plans en matèria de polítiques de dones 
a què fa referència l’article 14.4.

g) Fomentar l’autonomia personal i econòmica de les 
dones i impulsar l’ocupació femenina.

h) Fomentar la presència de dones en els òrgans de 
participació i en els espais de presa de decisió.

i) Donar suport als grups i entitats de dones i impul
sarne la participació en el disseny, elaboració, desen
volupament i avaluació de les polítiques de dones.

j) Complirne qualsevol altra que li atribueixi la legis
lació vigent.

2. La Generalitat ha de complementar la suficiència 
financera dels municipis amb relació a les funcions 
que aquesta llei els atribueix, sia amb la transferèn
cia de fons d’altres administracions sia amb recursos 
propis, sens perjudici que els municipis i les altres en
titats locals consignin en llurs pressupostos les dota
cions necessàries per al finançament d’aquestes fun
cions.

3. L’Administració de la Generalitat ha de facilitar 
programes de capacitació i formació específica al per
sonal tècnic i als membres electes dels ens locals per a 
garantir que compleixen llurs funcions amb relació al 
que estableix aquesta llei.

Article 7. Organització administrativa

1. L’Administració de la Generalitat exerceix les com
petències objecte d’aquesta llei per mitjà de: 

a) L’Institut Català de les Dones.

b) Els òrgans i els equips que cada departament assig
ni com a responsables de les polítiques d’igualtat efec
tiva entre dones i homes i de l’aplicació de la trans
versalitat de la perspectiva de gènere i de les dones, 
d’acord amb el que estableix l’article 8.

2. Són òrgans consultius de l’Administració de la Ge
neralitat en matèria de polítiques de dones: 

a) El Consell Nacional de les Dones de Catalunya, cre
at per l’article 6 de la Llei 11/1989, del 10 de juliol, de 
creació de l’Institut Català de la Dona.

b) La Comissió Nacional per a una Intervenció Coor
dinada contra la Violència Masclista, creada per l’arti
cle 82 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista.

3. Per a dur a terme les funcions en matèria de políti
ques de dones, l’Administració de la Generalitat s’ha 
de dotar de: 

a) Mecanismes interns de col·laboració i coordinació 
intradepartamental per a impulsar la transversalitat de 
gènere en l’àmbit de les matèries de la seva compe
tència.

b) Mecanismes de cooperació interinstitucional per a 
traslladar l’impuls de la transversalitat de la perspecti
va de gènere a la resta d’administracions, agents soci
als i universitats.

4. L’Administració de la Generalitat ha de fomentar 
l’existència dels professionals d’igualtat entre dones i 
homes a què fa referència l’article 9.

Article 8. Òrgans responsables de l’aplicació de 
la transversalitat de la perspectiva de gènere

1. Els departaments de la Generalitat, els organismes 
autònoms i els organismes públics vinculats o depen
dents de l’Administració de la Generalitat han d’esta
blir en llurs decrets organitzatius l’òrgan responsable 
de l’aplicació de la transversalitat de la perspectiva 
de gènere i de les dones en la planificació, la gestió i 
l’avaluació de llurs polítiques respectives.

2. Els òrgans responsables de la implementació de la 
transversalitat de la perspectiva de gènere han de com
plir, en coordinació amb l’Institut Català de les Dones, 
almenys les funcions següents: 

a) Executar els plans i programes transversals de polí
tiques de dones en l’àmbit funcional del departament o 
de l’organisme d’acord amb les directrius i les mesures 
establertes en els plans de polítiques de dones aprovats 
pel Govern.
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b) Col·laborar en l’elaboració, l’execució, el seguiment 
i l’avaluació dels plans departamentals d’igualtat des
tinats al personal de l’Administració de la Generalitat.

c) Impulsar estudis i estadístiques, en coordinació amb 
els òrgans estadístics dels departaments de la Genera
litat, organismes autònoms i organismes públics vin
culats o dependents de l’Administració de la Gene
ralitat, i emetre informes sobre la igualtat de dones i 
homes en llur àmbit funcional.

d) Integrar sistemàticament la perspectiva de gènere i 
de les dones en totes les fases, àrees i nivells d’inter
venció de llur àmbit funcional, en col·laboració i coor
dinació amb l’Institut Català de les Dones.

e) Fomentar la formació del personal del departament 
en matèria d’igualtat efectiva entre dones i homes.

f) Vetllar pel compliment efectiu d’aquesta llei en 
l’àmbit funcional corresponent.

Article 9. Professionals d’igualtat entre dones 
i homes

1. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar la 
regulació i el sistema de capacitació i formació del col
lectiu professional d’igualtat entre dones i homes.

2. L’administració de la Generalitat ha de fomentar la 
incorporació progressiva dels professionals d’igualtat 
en les tasques de les administracions públiques, espe
cialment en la diagnosi, l’aplicació, l’avaluació i el se
guiment de projectes orientats a la igualtat.

Capítol III. Mecanismes per a garantir el dret 
a la igualtat efectiva entre dones i homes en 
el sector públic

Article 10. Contractació del sector públic

1. Les administracions públiques de Catalunya i la res
ta d’entitats de Catalunya que als efectes de la legisla
ció de contractes del sector públic tenen la conside
ració d’Administració pública, per mitjà de llurs 
òrgans de contractació, poden establir clàusules soci
als en les bases de la contractació amb la finalitat de 
promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones 
i homes en el mercat laboral. Amb aquesta finalitat i 
d’acord amb la normativa vigent en matèria de con
tractació pública, poden: 

a) Incorporar la perspectiva de gènere i de les dones en 
les ofertes de contractació pública.

b) Incloure condicions d’execució dels treballs objecte 
del contracte, per raó de les quals l’adjudicatari adop
ti mesures tendents a promoure la igualtat de dones i 
homes.

c) Dirimir empats entre licitadors sobre la base de les 
mesures preses per llurs empreses amb relació a políti
ques de dones i d’igualtat.

2. Les administracions públiques a què fa referència 
l’apartat 1 poden consultar la informació de les empre
ses inscrites en el Registre Públic de Plans d’Igualtat a 
les Empreses a què fa referència l’article 32.3 a l’efec
te de facilitar les actuacions a què fa referència aquest 
article.

Article 11. Ajuts públics

1. Les administracions públiques de Catalunya i els or
ganismes i les entitats que en depenen han de denegar 
l’atorgament de subvencions, beques o qualsevol altre 
tipus d’ajut públic a les empreses i entitats sol·licitants 
sancionades o condemnades per la realització o la to
lerància de pràctiques laborals considerades discri
minatòries per raó de sexe, sancionades per resolució 
administrativa ferma o condemnades per sentència ju
dicial ferma.

2. Les bases reguladores de subvencions, beques i qual
sevol altre tipus d’ajut públic que convoquin les admi
nistracions públiques de Catalunya han de tendir a in
cloure la valoració del millor mitjà per a aconseguir la 
incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones.

3. En matèria de beques, les bases reguladores han 
d’incloure la indicació específica del dret de les dones 
beneficiàries a absentarse per motius de maternitat 
sense que això suposi la pèrdua de la condició de per
sona beneficiària. Els requisits per a fer efectiu aquest 
dret s’han de determinar en les convocatòries corres
ponents.

Article 12. Representació paritària als òrgans 
col·legiats de l’Administració de la Generalitat

1. El Govern de la Generalitat s’ha d’atenir al principi 
de representació paritària de dones i homes en els no
menaments i les designacions per a la composició de 
tot tipus d’òrgans col·legiats, sens perjudici del que es
tableix l’apartat 2.

2. Les mesures de representació paritària no tenen 
efecte per als òrgans constituïts per a la promoció dels 
drets i interessos d’un dels dos sexes.

Article 13. Plans d’igualtat

Les polítiques públiques en matèria d’igualtat entre 
dones i homes s’articulen per mitjà dels plans d’igu
altat següents: 

a) Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de 
la Generalitat, d’acord amb el que estableix l’article 14.

b) Plans operatius o programes d’actuació departa
mentals que desenvolupen i executen el Pla estratègic 
de polítiques de dones del Govern de la Generalitat.

c) Plans de polítiques de dones de les administracions 
locals de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 14.4.
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d) Plans d’igualtat entre dones i homes destinats al 
personal que presta serveis en el sector públic de Cata
lunya, d’acord amb el que estableix l’article 15.

e) Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu, 
d’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educa
ció, i l’article 21.3 de la present llei.

f) Pla d’acció de suport a les empreses destinat al fo
ment de la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i 
homes en el treball, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 30.

g) La resta de plans i programes en matèria d’igualtat 
que estableix la normativa.

Article 14. Pla estratègic de polítiques de 
dones del Govern de la Generalitat

1. El Pla estratègic de polítiques de dones del Govern 
de la Generalitat a què fa referència l’article 3.d de la 
Llei 11/1989, del 10 de juliol, de creació de l’Institut 
Català de la Dona, estableix els objectius i les mesures 
de caràcter transversal que s’han d’aplicar per a garan
tir la igualtat efectiva entre dones i homes en l’àmbit 
de l’Administració de la Generalitat.

2. L’Institut Català de les Dones, amb la col·laboració 
dels departaments corresponents i amb la participació 
dels agents socials i econòmics implicats i de les enti
tats i associacions de dones d’arreu de Catalunya, és 
l’òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar 
l’elaboració dels plans estratègics de polítiques de do
nes de l’Administració de la Generalitat, i també de 
ferne el seguiment i l’avaluació.

3. El Govern ha d’aprovar el Pla estratègic de políti
ques de dones de l’Administració de la Generalitat.

4. El Govern ha d’incentivar l’aprovació de plans en 
matèria de polítiques de dones a l’Administració local, 
que han de tenir en compte la participació dels agents 
socials i econòmics implicats i de les entitats i associ
acions de dones d’arreu de Catalunya.

Article 15. Plans d’igualtat entre dones i 
homes del sector públic 

1. Les institucions de la Generalitat, l’Administració 
de la Generalitat i els organismes públics vinculats o 
que en depenen han d’aprovar, en el termini de dos 
anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, un 
pla d’igualtat entre dones i homes destinat al personal 
que hi presta serveis, que s’ha de definir en el conve
ni col·lectiu o en l’acord de condicions de treball, amb 
l’objectiu de garantir l’aplicació efectiva del principi 
d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i 
eliminar la discriminació per raó de sexe amb relació 
a l’accés al treball remunerat, a la formació, a la pro
moció professional i a les condicions de treball.

2. Els ens locals que tenen òrgans específics de repre
sentació del personal a llur servei han d’aprovar un pla 

d’igualtat entre dones i homes, que s’ha de definir en el 
conveni col·lectiu o en el pacte o acord de condicions 
de treball.

3. El Govern ha de fomentar l’adopció de plans d’igu
altat entre dones i homes a les administracions corpo
ratives, organitzacions empresarials i sindicals, enti
tats sense afany de lucre, consorcis i altres entitats que 
gestionin serveis públics.

4. Els plans d’igualtat entre dones i homes han de 
complir els requisits següents: 

a) Fixar, amb l’elaboració prèvia d’una diagnosi de la 
 situació, els objectius concrets d’igualtat efectiva a as
solir, les estratègies i les pràctiques a adoptar per a 
aconseguirlos, i també l’establiment de sistemes efi
caços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

b) Tenir en compte, entre altres, els àmbits d’actuació 
relatius a la representativitat de les dones, l’accés, se
lecció, promoció i desenvolupament professionals, les 
condicions laborals, la conciliació de la vida personal, 
laboral i familiar, la violència masclista, la prevenció 
de riscos laborals amb perspectiva de gènere, la comu
nicació no sexista i l’estratègia i l’organització interna 
de l’organisme.

c) Incloure mesures específiques per a adequarlo, en 
cada cas, a les peculiaritats del personal docent, sani
tari, investigador, penitenciari, bomber, agent rural i 
dels cossos i forces de seguretat.

Article 16. Polítiques d’igualtat efectiva entre 
dones i homes en la funció pública

1. El departament competent en matèria de funció 
pública, en col·laboració amb l’Institut Català de les 
Dones, ha de fixar els criteris generals sobre igualtat 
efectiva entre dones i homes que els departaments, or
ganismes autònoms i entitats públiques han d’obser
var per a l’elaboració de les bases de les convocatòries 
d’accés a l’ocupació pública.

2. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’impulsar la representació equilibrada de dones i ho
mes en la composició dels tribunals o òrgans tècnics 
de selecció.

3. Els temaris per a l’accés a l’ocupació pública han 
d’incloure aspectes relatius a la normativa sobre igual
tat efectiva entre dones i homes i al desenvolupament 
de les polítiques d’igualtat efectiva.

4. Els poders públics han d’establir les polítiques de 
formació i capacitació per al personal de les admi
nistracions públiques, necessàries per a garantir una 
formació de qualitat, progressiva i permanent en po
lítiques de dones i transversalitat. En aquest sentit, les 
administracions públiques de Catalunya han d’impar
tir cursos de formació bàsica, progressiva i permanent 
sobre la igualtat efectiva entre dones i homes per a tot 
llur personal.
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Article 17. Lleis de pressupostos

Les lleis de pressupostos de la Generalitat han d’in
cloure la perspectiva de gènere amb l’objectiu d’ade
quar la despesa a les necessitats específiques de dones 
i homes, i avançar en l’eradicació de les desigualtats 
existents en la societat. En aquest sentit, han de fer vi
sible l’impacte diferenciat dels pressupostos sobre els 
homes i les dones, i integrar els objectius propis de la 
perspectiva de gènere en els objectius de la pressupos
tació orientada a resultats.

Capítol IV. Polítiques públiques per a promoure 
la igualtat efectiva entre dones i homes

Secció primera. Participació política i social 
de les dones

Article 18. Polítiques i actuacions dels poders 
públics 

1. Les polítiques i les actuacions dels poders públics 
han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de 
dones, donarhi suport i impulsarne la participació en 
el disseny, l’elaboració, el desenvolupament i l’avalua
ció de les polítiques públiques.

2. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’atenirse al principi de representació equilibrada de 
dones i homes en el nomenament dels titulars dels òr
gans de direcció i dels organismes públics vinculats o 
dependents, i fomentar aquest principi en els òrgans 
de direcció de les associacions i organitzacions de to
ta índole.

Article 19. Participació política de dones 
i homes

1. Els poders públics han de procurar atenirse al prin
cipi de presència equilibrada de dones i homes en el 
repartiment del poder polític, i fomentar la participa
ció de dones en àrees o càrrecs en què són poc pre
sents.

2. Les candidatures que presentin els partits polítics, 
les federacions, les coalicions i les agrupacions d’elec
tors han de respectar el principi de democràcia parità
ria a què fa referència l’article 3.g. Aquesta proporció 
ha d’estar establerta per al conjunt de les llistes i s’ha 
de mantenir també en els trams que col·loquin les do
nes als llocs elegibles.

Article 20. Participació social de les dones

1. Els poders públics han d’adoptar mesures específiques 
temporals, raonables i proporcionades amb relació a l’ob
jectiu perseguit en cada cas, que promoguin la igualtat 
efectiva de dones i homes, que permetin corregir situa
cions de desavantatge social resultants de pràctiques de 
subordinació o de sistemes socials discriminatoris, i fa
cin efectiu el dret a la participació social de les dones.

2. Els poders públics han de dur a terme accions con
cretes destinades a dinamitzar el teixit associatiu fe
mení i promoure la creació de xarxes, reconèixer i in
corporar a l’agenda política les aportacions que fan les 
associacions i els col·lectius de dones; impulsar la par
ticipació de les dones i de les entitats de dones en els 
òrgans consultius, tant en l’àmbit autonòmic com en el 
local, i fomentar la participació de les dones en fòrums 
i organismes nacionals i internacionals.

3. Els col·legis i agrupacions professionals i empresa
rials i les organitzacions sindicals, culturals i socials 
han d’establir mecanismes que hi facilitin la partici
pació activa de les dones i n’afavoreixin l’accés als òr
gans directius.

4. A les associacions, organitzacions, entitats, fundaci
ons i altres entitats de dret públic i privat que tinguin 
com a objecte social promoure els drets o els in
teressos exclusivament d’un dels sexes no se’ls aplica 
el principi de democràcia paritària a què fa referència 
l’article 3.g.

Secció segona. Educació, cultura i coneixement

Article 21. Coeducació

1. L’Administració educativa, per a fer efectiu el prin
cipi de coeducació i foment de la igualtat efectiva en
tre dones i homes que estableixen els articles 2.1.m i 
43.1.d de la Llei 12/2009, del 10 d’abril, d’educació, 
ha d’incorporar el model coeducatiu a tots els nivells 
i modalitats del sistema educatiu i l’ha d’introduir en 
la programació educativa i els currículums de tots els 
nivells, a l’efecte d’afavorir el desenvolupament de 
les persones al marge dels estereotips i rols en funció 
del sexe, garantir una orientació acadèmica i profes
sional lliure de biaixos sexistes i evitar tota discri
minació associada al sexe. Així mateix, ha de vet
llar per incorporarho als llibres de text i al material 
educatiu.

2. L’Administració educativa, per mitjà del Pla per a 
la igualtat de gènere en el sistema educatiu, ha de dur 
a terme actuacions i activitats dirigides a assolir, en 
tot cas: 

a) La visibilitat de les aportacions històriques de les 
dones en tots els àmbits del coneixement i llur contri
bució social i històrica al desenvolupament de la hu
manitat.

b) La formació dels joves sobre el trajecte històric per 
a la consecució dels drets de les dones.

c) La formació i la capacitació perquè noies i nois 
comparteixin les responsabilitats del treball domèstic.

d) La capacitació dels alumnes perquè facin llurs elec
cions acadèmiques i professionals lliures dels condici
onants de gènere.
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e) La formació dels alumnes en l’ús no sexista del llen
guatge.

f) La promoció de treballs de recerca relacionats amb 
la coeducació i la perspectiva de gènere i de les dones.

g) La potenciació d’una educació afectiva i sexual que 
afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva i sa
ludable.

h) La prevenció de la violència masclista, d’acord 
amb els paràmetres que estableix la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista.

i) La prevenció i la gestió positiva de situacions de 
conflicte vinculades a comportaments i actituds de ca
ràcter sexista.

3. L’Administració educativa ha d’oferir formació en 
coeducació al seu personal docent i garantir la presèn
cia de persones amb coneixements en coeducació en 
els òrgans responsables de l’avaluació, la inspecció, la 
innovació educativa i la recerca, en el Consell Esco
lar de Catalunya, en els serveis educatius i als centres 
educatius.

4. L’Administració educativa ha de garantir la pre
sència equilibrada de dones i homes en els òrgans 
directius i de responsabilitat, i també en els consells 
escolars, i promoure la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes als centres educatius. Així mateix, ha 
de promoure la presència equilibrada de professionals 
d’ambdós sexes en totes les etapes educatives.

5. L’Administració educativa ha de vetllar perquè la 
formació professional i la d’adults incorporin la pers
pectiva de gènere i de les dones i es planifiquin i s’ade
qüin a les necessitats i a la diversitat de les dones, a 
llurs interessos diversos i a llur disponibilitat horària, i 
han de crear programes específics per a dones en situ
ació d’exclusió social.

Article 22. Educació en el lleure 

1. Les administracions públiques de Catalunya amb 
competències en l’àmbit de l’educació en el lleure han 
de fomentar el model coeducatiu a les entitats i insti
tucions dedicades a la formació en el lleure i a les ac
tivitats extraescolars, i promoure i facilitar l’accés dels 
infants i dels joves a l’educació en el lleure, de manera 
que els permeti desenvolupar aptituds com a individus 
i com a membres de la societat i fomenti la igualtat 
efectiva entre dones i homes.

2. Els poders públics han de fomentar una adequa
da formació en coeducació dels educadors de lleure 
infantil i juvenil, per mitjà del programa de forma
ció dels cursos de monitor i de director d’activitats 
de lleure i de cursos monogràfics de formació con
tinuada.

Article 23. Joc i joguines 

Les administracions públiques de Catalunya amb 
competències en matèria de jocs i joguines han d’em
prendre les accions necessàries per a sensibilitzar i in
formar sobre la importància del joc i les joguines en 
la transmissió dels estereotips sexistes, i també han de 
prohibir la comercialització de jocs i joguines que si
guin vexatòries per a les dones, que atemptin contra 
llur dignitat o facin un ús sexista del llenguatge.

Article 24. Manifestacions culturals

Correspon a les administracions públiques de Catalu
nya dur a terme de les actuacions següents: 

a) Adoptar les mesures necessàries per a evitar tot ti
pus de discriminació per raó de sexe i promoure la 
igualtat efectiva en el terreny de la creació cultural i en 
la participació de les dones en les activitats culturals, 
tenint en compte llurs realitats i aspiracions.

b) Impulsar la recuperació de la memòria històrica de 
les dones amb la participació de les dones, i promoure 
polítiques culturals que facin visibles les aportacions 
de les dones al patrimoni i a la cultura de Catalunya, i 
també llur diversitat.

c) Vetllar perquè en les manifestacions culturals de qual
sevol mena no es reprodueixin estereotips i valors sexis
tes, i afavorir la creació i la divulgació d’obres que pre
sentin innovacions formals favorables a la superació del 
sexisme, al coneixement de la diversitat ètnica i cultural 
dels diferents col·lectius de dones i a la visualització de les 
diferents orientacions sexuals o identitàries de les dones.

d) Garantir que les produccions culturals públiques in
corporin una visió no sexista, potenciar els centres de 
creació cultural de dones i afavorir la creació i la di
fusió de les obres culturals d’autoria femenina mitjan
çant les mesures de sensibilització, promoció i suport 
adequades.

e) Respectar i garantir la representació equilibrada en 
els diferents òrgans consultius, científics i de decisió 
existents en l’organigrama artístic i cultural.

f) Potenciar la presència de les creadores catalanes a 
totes les exhibicions locals, nacionals, estatals i inter
nacionals, i també la representació equilibrada de do
nes i homes en les candidatures dels premis, honors i 
distincions que convoquin.

g) Fomentar les activitats culturals que incorporin la 
perspectiva de gènere i de les dones, que promoguin 
els drets de les dones o estiguin dirigides o adminis
trades per dones.

Article 25. Mitjans de comunicació i 
tecnologies de la informació i la comunicació

1. Els mitjans de comunicació audiovisual de la Gene
ralitat i dels ens locals de Catalunya, els que exercei
xen llur activitat a l’empara d’una llicència atorgada 
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pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, la resta de 
subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació de l’article 
2 de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la co
municació audiovisual de Catalunya, i els mitjans de 
comunicació escrita gestionats o subvencionats per les 
administracions públiques de Catalunya han de: 

a) Fer visibles les aportacions de les dones al progrés 
social al llarg de la història.

b) Mostrar la diversitat, les realitats i les expectatives 
de les dones.

c) Promoure l’autoria femenina mitjançant mecanis
mes d’acció positiva.

d) Fer un ús no sexista del llenguatge.

e) Fomentar una presència equilibrada i una imatge 
plural de tots dos sexes.

f) Defugir els cànons de bellesa i els estereotips sexis
tes sobre les funcions que exerceixen dones i homes 
en els diferents àmbits de la vida i, especialment, en 
els continguts destinats a la població infantil i juvenil.

g) Garantir que no difonguin continguts sexistes de 
manera reiterada.

2. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’impulsar que les dones, individualment, i les entitats 
de dones tinguin accés al coneixement i a la informa
ció, tant en els àmbits culturals com en els tecnolò
gics, econòmics, de la comunicació o científics, espe
cialment les dones del món rural, les dones grans, les 
dones joves, les dones amb discapacitats i totes les que 
es troben en situació de desavantatge social.

3. En l’àmbit de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, les administracions públiques de Cata
lunya han d’incorporar l’objectiu de la igualtat efecti
va entre dones i homes en les polítiques de promoció i 
d’inclusió digital, i han de fomentar la difusió de con
tinguts creats per dones.

Article 26. Universitats i recerca

1. L’educació en valors a què fa referència l’article 5 de 
la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Cata
lunya, ha d’incloure necessàriament: 

a) La promoció de la introducció de la perspectiva de 
gènere i dels estudis sobre la història i la contribució 
de les dones a tots els àmbits del coneixement en l’ac
tivitat acadèmica i investigadora.

b) L’ús no sexista del llenguatge i la incorporació dels 
estudiants, dones i homes, en les disciplines en què el 
sexe d’uns i altres sigui poc present.

c) La formació en coeducació de les persones que duen 
a terme tasques docents, especialment les que cursen 
estudis de magisteri o ciències de l’educació, i, quan 
correspongui, en els estudis de grau, màster, postgrau 
i doctorat destinats a la formació de mestres, profes

sors i educadors, d’acord amb el model coeducatiu a 
què fa referència l’article 21.

2. Per a complir l’objectiu d’assolir la igualtat efectiva 
entre dones i homes en l’àmbit universitari i de la re
cerca, les universitats han de: 

a) Potenciar el treball de les dones investigadores i llur 
participació en els grups de recerca i la visualització 
de les aportacions de les dones als àmbits científics i 
tècnics.

b) Promoure la formació de llur personal en matèria de 
perspectiva de gènere i de les dones.

c) Crear mòduls o cursos específics en matèria de 
perspectiva de gènere i de les dones.

3. Les universitats, els centres d’estudis superiors i els 
centres i institucions de recerca catalans han de: 

a) Garantir la igualtat efectiva entre dones i homes en 
la carrera docent i en la carrera investigadora, i també 
entre el personal d’administració i serveis, i promoure 
la representació equilibrada de dones i homes en els 
diferents òrgans col·legiats i a tots els nivells de presa 
de decisions.

b) A l’efecte del que estableix la lletra a, aprovar un pla 
d’igualtat en l’accés, la promoció i les condicions labo
rals de llur personal d’administració i serveis, personal 
docent i investigador, que inclogui mesures específi
ques dirigides al col·lectiu d’estudiants.

c) Facilitar informació i assessorament per a prevenir 
qualsevol tipus de discriminació, assetjament sexual o 
assetjament per raó de sexe i altres formes de violèn
cia masclista.

d) Valorar com a trets positius, en les convocatòries 
d’ajuts a projectes de recerca o altres ajuts a la recerca 
de caràcter col·lectiu, al costat dels criteris per a garan
tir la qualitat i l’excel·lència: 

1r. Que els grups estiguin integrats pel 40% o més de 
dones, i que una dona n’exerceixi la direcció en els 
àmbits de recerca en què les dones són poc presents.

2n. Que els projectes incorporin la perspectiva de gè
nere i de les dones o tinguin per objecte estudis sobre 
les dones.

Article 27. Formació en l’àmbit de les 
associacions i els col·legis professionals

L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar cur
sos de formació de caràcter general i específic des
tinats a les associacions professionals, els col·legis 
professionals i els consells de col·legis professionals 
que exerceixen llur activitat en l’àmbit territorial de 
Catalunya per a millorar llur formació amb relació 
als drets de les dones i la perspectiva de gènere i de 
les dones.
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Article 28. Esports

1. Les polítiques esportives s’han de planificar d’acord 
amb el que estableix l’article 1 i, en concret, han de: 

a) Garantir la igualtat efectiva entre dones i homes per 
a practicar activitat física i esport tant de lleure com 
de competició a tots els nivells, inclosos els científics, 
tècnics, de control de les competicions, serveis mèdics 
i altres d’atenció a esportistes, de lideratge i de projec
ció i representació social.

b) Fomentar una major incorporació, continuïtat i par
ticipació de les dones en l’esport en totes les etapes de 
la vida.

2. Les polítiques esportives han de tenir en compte els 
aspectes següents: 

a) L’oferta equilibrada d’activitats esportives per a in
fants que fan les entitats esportives ha d’ésser un factor 
rellevant per a la concessió d’ajuts, premis i subven
cions.

b) Les administracions esportives catalanes no poden 
participar ni concedir cap tipus d’ajut a programes o 
activitats esportives que siguin sexistes o discrimina
toris per raó de sexe.

c) Els estudis i les recerques en l’àmbit de les ciències 
de l’activitat física i l’esport promoguts per les admi
nistracions esportives catalanes o subvencionats amb 
diners públics han d’introduir l’estudi de les diferènci
es i les desigualtats entre dones i homes, per a ampliar 
i aprofundir el coneixement sobre les realitats, les ex
pectatives, les necessitats i les aportacions de les do
nes a l’esport en totes les etapes de la vida.

d) L’educació en l’esport ha d’incloure el principi de 
coeducació i ha de fomentar la formació dels profes
sors d’educació esportiva en valors coeducatius.

e) S’ha d’impulsar l’elaboració de materials didàctics 
per a fomentar l’esport de lleure igualitari a les escoles.

Secció tercera. Treball, ocupació i empresa

Article 29. Promoció de la igualtat de tracte 
i d’oportunitats de dones i homes en l’ocupació

1. Per a promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats 
de dones i homes en l’àmbit laboral els poders públics 
han de: 

a) Millorar l’ocupabilitat de les dones pel que fa a l’ac
cés, la presència, la permanència i les condicions de 
treball. Amb aquest objectiu, han de: 

1r. Elaborar plans per a incentivar l’ocupació estable i 
de qualitat de les dones.

2n. Adoptar les mesures necessàries per a eliminar les 
ofertes de treball discriminatòries.

3r. Incorporar la igualtat d’oportunitats de dones i ho
mes en la classificació professional, la valoració dels 
llocs de treball i la promoció professional.

4t. Incrementar el percentatge de dones en sectors, 
ocupacions o professions en què siguin poc presents.

5è. Fomentar les iniciatives empresarials engegades 
per dones.

b) Vetllar especialment per fer efectiu el principi que 
estableix l’article 3.2.a i en aquest sentit: 

1r. Incorporar la perspectiva de gènere en totes les fa
ses del procediment d’inserció laboral i garantir una 
presència equilibrada de dones i homes en els progra
mes i les actuacions que es duguin a terme.

2n. Incorporar la perspectiva de gènere en la planifica
ció de la formació professional, ocupacional, contínua 
i per a la inserció laboral.

3r. Promoure la incorporació progressiva de mòduls 
específics de gènere en tots els programes.

4t. Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny 
de la formació que rebi el personal que intervé en el 
procés d’orientació i d’inserció laboral, amb una espe
cial atenció als professionals que atenen els ciutadans 
des de les oficines de treball.

2. Per a promoure la igualtat de tracte i d’oportuni
tats de dones i homes en l’àmbit laboral, els poders 
públics han de dur a terme les actuacions específiques 
següents: 

a) Dur a terme actuacions destinades a les dones amb 
dificultats específiques d’inserció laboral.

b) Promoure l’accés de les dones a llocs directius i de 
comandament i incentivar les empreses perquè adop
tin mesures específiques per a garantir la presèn
cia equilibrada de dones en els llocs de direcció. En 
aquest sentit, i per a avaluar l’impacte d’aquestes actu
acions i analitzar l’evolució de la presència de les do
nes en càrrecs directius dins del teixit empresarial ca
talà, l’Administració pública competent pot sol·licitar a 
les empreses informació desglossada per sexes sobre 
la composició dels consells d’administració.

c) Establir mecanismes per a vetllar pel compliment 
del principi d’igualtat retributiva de les dones i pro
moure la incorporació de la perspectiva de gènere en 
les polítiques empresarials amb impacte en la retribu
ció dels treballadors.

d) Promoure una major diversificació professional de 
les dones en el mercat laboral i eliminar la segregació 
horitzontal, adoptant les mesures necessàries per a fa
cilitar la incorporació de les dones en els sectors eco
nòmics tradicionalment masculinitzats i alhora més 
estratègics i de major projecció professional, i vetllant 
perquè els sectors feminitzats siguin revaloritzats so
cialment i tinguin el mateix reconeixement i les matei
xes condicions laborals que els altres.
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e) Establir mecanismes perquè les empreses complei
xin l’obligació de vetllar de manera específica perquè 
les condicions i l’organització del treball eviti l’asset
jament sexual i l’assetjament per raó de sexe, i perquè 
articulin procediments específics de prevenció que 
permetin donar resposta a les denúncies o reclamaci
ons que es puguin formular en aquest sentit.

f) Aprovar un pla d’acció de suport a les empreses des
tinat al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats 
de dones i homes en el treball.

Article 30. Pla d’acció de suport a les empreses 
destinat al foment de la igualtat de tracte i 
d’oportunitats de dones i homes en el treball

1. El Govern, a proposta del departament competent en 
matèria d’empresa i ocupació, ha d’elaborar, amb caràc
ter quadriennal, un pla d’acció de suport a les empreses 
destinat a promoure i incorporar la igualtat de tracte i 
d’oportunitats en el si de llurs organitzacions.

2. El pla d’acció de suport a les empreses destinat al 
foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats de do
nes i homes en el treball ha d’incloure: 

a) Programes de suport a les empreses per a elaborar i 
aplicar plans d’igualtat, amb una atenció especial a les 
petites i mitjanes empreses.

b) Programes de suport i d’assessorament per a incor
porar la figura del professional d’igualtat de dones i 
homes a les empreses.

c) Programes de suport per a projectes destinats de 
manera específica a la promoció de la igualtat de trac
te i d’oportunitats de dones i homes en el treball.

d) El procediment i les condicions necessàries perquè 
les empreses puguin accedir a les mesures que esta
bleix.

e) Les condicions per a l’atorgament i la difusió del 
distintiu d’excel·lència empresarial en matèria d’igual
tat efectiva entre dones i homes en el treball a què fa 
referència l’article 31.

Article 31. Distintiu català d’excel·lència 
empresarial en matèria d’igualtat efectiva 
entre dones i homes en el treball

1. Es crea el distintiu català d’excel·lència empresarial 
en matèria d’igualtat efectiva entre dones i homes en 
el treball per a premiar i reconèixer les empreses que 
promouen polítiques d’igualtat.

2. L’Institut Català de les Dones, d’acord amb les 
condicions que estableix el pla d’acció de suport a les 
empreses destinat al foment de la igualtat de tracte 
i d’oportunitats de dones i homes en el treball, atorga 
el distintiu català d’excel·lència empresarial en ma
tèria d’igualtat efectiva entre dones i homes en el 
treball.

3. Pot optar al distintiu d’excel·lència empresarial en 
matèria d’igualtat qualsevol empresa, pública o priva
da, que apliqui polítiques d’igualtat efectiva en el tre
ball en l’àmbit territorial de Catalunya i que compleixi 
amb l’obligatorietat que estableix l’article 32 per a les 
empreses de més de doscents cinquanta treballadors 
d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat de manera negoci
ada entre els representants de l’empresa i els represen
tants legals dels treballadors.

4. Els criteris que cal tenir en compte per a regular 
les condicions per a la concessió del distintiu d’excel
lència empresarial en matèria d’igualtat, que té una 
durada quadriennal, són els següents: 

a) Tenir una presència equilibrada de dones i homes 
en tots i cada un dels grups i categories professionals.

b) Adoptar mesures per a la millora de l’accés a l’ocu
pació i la promoció professional de les dones en els 
sectors, ocupacions i professions en què siguin molt 
presents.

c) Promoure l’accés de les dones als òrgans de direc
ció per a garantir una presència equilibrada de tots dos 
sexes.

d) Implantar les garanties corresponents per a aplicar 
criteris igualitaris de retribució entre dones i homes, i 
també l’adequada valoració de llocs de treball tenint 
en compte la perspectiva de gènere.

e) Adoptar mesures per a impulsar noves formes fle
xibles i més racionals d’organització del temps de tre
ball que possibilitin la coresponsabilitat entre dones i 
homes en el treball domèstic i la conciliació de la vida 
personal i laboral.

f) Adoptar mesures contra l’assetjament sexual i l’as
setjament per raó de sexe, incloenthi les accions pre
ventives i sancionadores.

g) No fer servir llenguatges sexistes ni publicitat sexis
ta en la comunicació interna, els productes, els serveis 
i el màrqueting de l’empresa.

h) Elaborar i aplicar un pla d’igualtat a l’empresa, en el 
cas que no hi estigui obligada per la normativa vigent.

i) Fer actuacions relatives a la responsabilitat social 
corporativa destinades a promoure condicions d’igual
tat de les dones i els homes en el si de l’empresa.

j) Tenir constituïda la comissió paritària d’igualtat.

5. El distintiu d’excel·lència empresarial en matèria d’i
gualtat efectiva entre dones i els homes en el treball, 
d’acord amb el que estableix l’article 10, s’ha de tenir 
en compte en els processos de licitació de contractes.

6. L’Institut Català de les Dones pot revocar el distin
tiu català d’excel·lència empresarial en matèria d’igual
tat efectiva entre dones i homes en el treball en el cas 
que es deixin de complir les condicions per les quals 
fou atorgat.
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Article 32. Plans d’igualtat a les empreses

1. Han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat, de mane
ra negociada amb els representants dels treballadors i 
d’acord amb el que determina la legislació laboral: a) 
Les empreses amb més de doscents cinquanta treba
lladors, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva entre dones i homes.

b) Les empreses el conveni col·lectiu de les quals així 
ho estableixi, en els termes que s’hi hagin establert.

c) Les empreses que hi estiguin obligades perquè l’au
toritat laboral així ho hagi acordat en un procés san
cionador.

2. L’elaboració i la implantació de plans d’igualtat és 
voluntària per a les empreses de menys de doscents 
cinquanta treballadors, amb la consulta prèvia als re
presentants dels treballadors.

3. El Registre Públic de Plans d’Igualtat a les Empre
ses del departament competent en matèria laboral duu 
a terme el seguiment del grau d’implantació dels plans 
d’igualtat al teixit empresarial català i del compli
ment de l’obligació de les empreses d’elaborar i aplicar 
plans d’igualtat.

Article 33. Qualificacions professionals

Les administracions públiques de Catalunya, en l’àm
bit de llurs competències, han de: 

a) Promoure la incorporació de la perspectiva de gène
re en el catàleg de qualificacions professionals.

b) Garantir que la definició dels perfils professionals 
del catàleg de qualificacions professionals no inclo
gui estereotips sexistes ni cap mecanisme d’exclusió 
de gènere.

c) Vetllar perquè siguin incloses com a noves quali
ficacions professionals activitats que duen a terme de 
manera gairebé exclusiva les dones.

Article 34. Seguiment de les mesures d’igualtat 
efectiva en el treball en els convenis 
col·lectius

El Consell de Relacions Laborals, per mitjà de la Co
missió de Convenis Col·lectius de Catalunya, ha d’ana
litzar el contingut dels convenis col·lectius des d’una 
perspectiva de gènere.

Article 35. Responsable sindical d’igualtat

1. Els sindicats amb presència als centres de treball, 
per mitjà dels òrgans de representació corresponents, 
han d’adjudicar a un delegat sindical la funció de vet
llar específicament per la igualtat de tracte i d’oportu
nitats en el marc de la negociació col·lectiva.

2. Les funcions del responsable sindical d’igualtat són: 

a) Col·laborar amb el professional d’igualtat de dones 
i homes de l’empresa per a promourehi la igualtat 
d’oportunitats.

b) Assessorar l’empresa i els treballadors del centre de 
treball en matèria d’igualtat.

c) Integrar sistemàticament la perspectiva de gènere i 
de les dones en totes les àrees i els nivells d’interven
ció del seu àmbit funcional.

d) Vetllar pel compliment efectiu d’aquesta llei en el 
seu àmbit funcional.

Article 36. Presència equilibrada de dones 
i homes en la negociació col·lectiva

1. Les organitzacions empresarials i sindicals, i també 
els òrgans de representació del personal a l’empresa, 
han de procurar assolir una proporció equilibrada en
tre els dos sexes en la representació que dugui a terme 
la negociació col·lectiva.

2. L’Administració pública competent per al control de 
la legalitat dels convenis col·lectius ha de requerir a les 
empreses el full estadístic de convenis amb les dades 
significatives sobre la presència de dones en la comis
sió negociadora i en l’àmbit d’aplicació dels convenis i 
acords col·lectius.

Article 37. Incorporació de la perspectiva 
de gènere en els expedients de regulació 
d’ocupació

1. L’Administració de la Generalitat ha de vetllar pel 
respecte del dret a la igualtat i a la nodiscriminació 
per raó de sexe en els expedients de regulació d’ocu
pació.

2. Les empreses obligades per llei a elaborar i aplicar 
un pla d’acompanyament social en els expedients de 
regulació d’ocupació han d’incorporar la perspectiva 
de gènere en totes les mesures que l’integrin.

Article 38. Incorporació de la perspectiva de 
gènere en les actuacions de la Inspecció de 
Treball

La Inspecció de Treball de Catalunya ha d’incorporar 
la perspectiva de gènere en les seves activitats i garan
tir la formació adequada del seu personal i la realitza
ció d’actuacions específiques sobre el compliment de 
la legislació relativa a la igualtat de tracte i d’oportuni
tats de dones i homes en el treball.

Article 39. Inclusió de la perspectiva de gènere 
en els programes de seguretat i salut laboral

1. Per a fer efectiu el principi que estableix l’article 
3.2.a, el departament competent en matèria de salut 
en l’àmbit laboral, amb la col·laboració dels diferents 
departaments del Govern i la resta d’administracions i 
entitats competents, han de tenir en compte les neces
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sitats específiques de les dones i llurs característiques 
anatòmiques, fisiològiques i psicosocials en el disseny 
de les polítiques, estratègies i programes de salut de 
l’àmbit laboral, i establir les mesures necessàries per a 
abordarles adequadament.

2. Les polítiques públiques han de visualitzar i aug
mentar la conscienciació sobre les desigualtats de gè
nere en l’àmbit laboral, i fomentar l’establiment de 
programes de formació específica destinats als tre
balladors, als empresaris i als serveis de prevenció en 
matèria de seguretat i salut laboral des d’una perspec
tiva de gènere.

3. El departament competent en prevenció de riscos 
laborals ha de registrar, degudament desglossats per 
sexe, edat i ocupació, els processos d’incapacitat tem
poral, tant per contingències comunes com per con
tingències professionals, a fi d’identificar dades epide
miològiques rellevants de les malalties que afecten les 
treballadores. Aquesta informació s’ha d’integrar en la 
diagnosi necessària per a elaborar els plans d’igualtat 
a què fa referència l’article 15.

4. El departament competent en matèria laboral ha de 
fomentar la recollida i el tractament de la informació 
existent als centres d’atenció primària i a les mútues d’ac
cidents de treball i malalties professionals, desglossada 
per sexes, a fi d’identificar riscos epidemiològics especí
fics en les treballadores a causa de llur activitat laboral.

Article 40. Prevenció de riscos laborals a 
l’empresa

1. D’acord amb la normativa vigent sobre prevenció de 
riscos laborals i en aplicació del principi que estableix 
l’article 3.2.a, és obligació de les empreses: 

a) Tenir en compte, en la valoració dels riscos laborals 
i en l’adopció de mesures preventives, la diferent expo
sició als factors de risc de dones i homes.

b) Vetllar de manera específica perquè les condicions 
de treball evitin l’assetjament sexual i l’assetjament 
per raó de sexe.

c) Articular procediments específics per a prevenir 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i 
per a donar resposta a les denúncies o les reclamacions 
que es puguin formular.

2. Les empreses han de formar el personal sobre els 
riscos segons el sexe a causa, si s’escau, de condicions 
de treball desiguals.

Article 41. Impuls i promoció d’accions de 
foment del treball autònom i l’emprenedoria 
de les dones

En aplicació del principi que estableix l’article 3.2.a, 
són obligacions de les administracions públiques de 
Catalunya: 

a) Prestar una atenció especial a les treballadores au
tònomes econòmicament dependents en el disseny, 
l’aplicació i l’avaluació de les polítiques de foment i 
promoció del treball autònom i d’emprenedoria.

b) Fomentar les iniciatives empresarials promogudes 
majoritàriament per dones en l’accés als programes 
de suport de l’emprenedoria i del treball autònom, i 
prestar una atenció especial a les iniciatives emmar
cades en sectors, professions i ocupacions en què són 
poc presents.

c) Fomentar que les societats de garantia recíproca que 
siguin beneficiàries d’ajuts públics estableixin fons es
pecífics destinats a afavorir la constitució i la consoli
dació d’iniciatives empresarials promogudes per dones.

Secció quarta. Polítiques socials

Article 42. Accions sobre els usos del temps

En aplicació dels principis que estableix l’article 3.2.c 
i f, l’Administració competent ha de dur a terme les ac
cions següents: 

a) Aplicar polítiques d’ús del temps que tinguin en 
compte de manera integral la percepció i la visió del 
temps segons els diversos àmbits quotidians.

b) Impulsar l’equilibri en la valoració i la distribució 
del temps dedicat al treball de mercat i al treball do
mèstic tenint en compte el temps personal, i aplicar 
polítiques actives de sensibilització, conscienciació i 
capacitació destinades als homes.

c) Dur a terme polítiques actives i de sensibilització 
que reconeguin la importància del treball domèstic per 
a la sostenibilitat de la vida quotidiana, que en posin 
de manifest el valor social i econòmic i que afirmin 
la necessitat d’assumirles amb coresponsabilitat entre 
dones i homes.

d) Elaborar programes de suport per a incentivar bo
nes pràctiques en matèria de gestió del temps dels tre
balladors amb l’objectiu de facilitar a totes les orga
nitzacions, dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei i 
amb especial atenció a les petites i mitjanes empreses, 
la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

e) Promoure mesures de conciliació de la vida perso
nal i laboral en les activitats de formació professional 
inicial i formació professional per a l’ocupació, i tam
bé d’inserció laboral, destinades a la millora de l’ocu
pabilitat de les persones, especialment de les dones: 

1r. Els centres i les entitats que imparteixen activitats 
formatives han de procurar adequar l’emplaçament i 
els horaris a les necessitats de conciliació de la vida 
personal, familiar i formativa dels alumnes.

2n. L’Administració pública competent ha de promou
re la realització de programes de formació per mitjà 
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de les noves tecnologies, a fi d’evitar desplaçaments i 
permetre l’organització flexible del temps de formació.

f) L’Administració de la Generalitat i les corporacions 
locals poden establir plans d’organització del temps 
del municipi per tal d’harmonitzar els horaris laborals, 
escolars, comercials i dels serveis i orientar el model 
de desenvolupament cap a la integració de funcions, 
la descentralització de serveis i equipaments, l’aproxi
mació de residència i la introducció d’activitats de tre
ball productiu en les zones de residència.

Article 43. Polítiques de benestar social 
i família

Per a fer efectiu els principis a què fa referència l’ar
ticle 3.2.a i b en l’àmbit de les polítiques de benestar 
social, es obligació de les administracions públiques: 

a) Establir programes de cohesió social i d’inclusió es
pecífics per als col·lectius de dones més desafavorits o 
subjectes a situacions de discriminació o a desigual
tats que n’afecten o en vulneren el ple exercici dels 
drets com a ciutadanes i, especialment: 

1r. Garantir la igualtat efectiva entre dones i ho
mes grans per a eliminar les discriminacions sexis
tes i fer possible l’expressió i la garantia dels drets 
de les dones grans perquè puguin desenvolupar llur 
potencial i llurs habilitats en societat. Amb aques
ta finalitat les administracions públiques han d’ela
borar i executar normes que protegeixin les dones 
grans de qualsevol forma de violència, promoure’n 
la partici pació  social, garantirlos el dret a l’educació, 
a la cultura i a les activitats de lleure, fomentarlos la 
pràctica d’activitat física i vetllar perquè els mitjans 
de comunicació no difonguin imatges estereotipa
des de les dones grans.

2n. Dissenyar programes integrals específics per a do
nes en situació de precarietat econòmica i risc d’exclu
sió social.

b) Dissenyar polítiques que facilitin l’autonomia de les 
persones dependents i afavoreixin l’eliminació de les de
sigualtats socioeconòmiques i de gènere que es produ
eixen en la cura de persones dependents a la llar.

c) Desenvolupar polítiques de suport a les famílies que: 

1r. Incorporin el reconeixement de la diversitat fami
liar, garanteixin el dret a un entorn afectiu o famili
ar adequat i eliminin la discriminació per l’opció se
xual o transsexualitat, garantint la llibertat de decisió 
individual. Aquestes polítiques han d’assegurar la in
corporació de la necessitat de les dones en l’àmbit fa
miliar, per a transformar i donar un valor positiu al pa
per que tradicionalment han tingut com a cuidadores i 
proveïdores de benestar.

2n. Incloguin mesures per a garantir els drets d’in
fants, adolescents i joves d’acord amb el que estableix 

la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportu
nitats en la infància i l’adolescència.

3r. Impulsin programes de formació que afavoreixin la 
implicació de les famílies en la coeducació dels fills, 
d’acord amb el model coeducatiu a què fa referència 
l’article 21.

4t. Impulsin programes específics de suport integral a 
les famílies monoparentals.

d) Actuar sobre les causes de la feminització de la po
bresa.

Article 44. Polítiques de salut i serveis

1. Les administracions públiques de Catalunya compe
tents en matèria sanitària, en l’àmbit de llurs competè n 
cies respectives, han de prendre les mesures necessà
ries per a: 

a) Prevenir i tractar les malalties que afecten especial
ment les dones.

b) Prevenir i tractar les malalties que tenen un impacte 
diferencial sobre les dones.

c) Garantir una detecció precoç de les situacions de 
violència masclista com a fenomen que afecta en gran 
mesura la salut de les dones.

2. Les administracions públiques de Catalunya com
petents en matèria sanitària, en l’àmbit de llurs compe
tències respectives, per a garantir de manera integral 
la salut afectiva, sexual i reproductiva, han de: 

a) Incloure en les polítiques educatives la difusió de 
continguts relatius a la salut afectiva, sexual i repro
ductiva, amb una atenció especial als adolescents, jo
ves i grups de població vulnerables.

b) Garantir l’oferta del consell reproductiu dins de la 
cartera de serveis de les unitats d’atenció a la salut se
xual i reproductiva, i facilitar l’accés als mètodes con
traceptius.

c) Afavorir l’autonomia de les dones en la presa de 
decisions amb relació a la medicalització de llur cos, 
l’anticoncepció, l’adopció de mesures de prevenció 
respecte a les malalties de transmissió sexual, l’emba
ràs, el part i la lactància.

d) Garantir que les dones puguin rebre la prestació 
de la interrupció de l’embaràs, per mitjà dels centres de 
la xarxa sanitària de responsabilitat pública, segons la 
nor mativa vigent.

3. Les administracions públiques de Catalunya com
petents en matèria sanitària, en l’àmbit de llurs 
compe tències respectives, han de prendre les mesures 
adequades per a prevenir i detectar la mutilació geni
tal femenina, i informar les dones afectades sobre la 
possibilitat de revertir o mitigar, per mitjà de mecanis
mes sanitaris d’intervenció quirúrgica, els efectes de 
la mutilació practicada.
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4. Les enquestes de salut han d’introduir com a varia
bles indicadors sensibles a la detecció de desigualtats 
de salut per raó de sexe i gènere i que tinguin en comp
te la diversitat de dones.

5. Els instruments de planificació sanitària i els plans 
d’acció comunitària han d’incorporar la perspectiva de 
gènere i de les dones en totes les fases, i també fomen
tar la participació dels diferents col·lectius de dones.

6. La formació dels professionals de la salut ha de ga
rantir que la pràctica clínica doni resposta a les neces
sitats i les expectatives en salut pel que fa al sexe i al 
gènere, i tingui en compte i pugui detectar les situaci
ons de violència masclista.

Article 45. Recerca en ciències de la salut

1. Les administracions públiques de Catalunya com
petents en matèria sanitària, en l’àmbit de llurs compe
tèn cies respectives, han de promoure investigacions 
científiques sobre la morbiditat diferencial entre dones 
i homes que tinguin en compte les desigualtats i els 
condicionaments socials, culturals, educacionals, bio
lògics i psicològics que afecten la salut.

2. Els protocols de treball i els dissenys de recerca han 
d’ésser sensibles a les diferències entre dones i homes, 
i incloure ambdós sexes en els paràmetres d’anàlisi a 
aquest efecte.

Article 46. Sector agrícola, ramader, 
agroalimentari, forestal i sector pesquer

1. Per a fer efectiu els principis a què fa referència l’ar
ticle 3.2.a, b i d, les polítiques agrícoles, ramaderes, 
agroalimentàries, forestals i pesqueres han de: 

a) Fomentar la transmissió dels sabers tradicionals de 
les dones en aquests àmbits, reconèixer i fer visible 
llur contribució al manteniment de les explotacions fa
miliars, i fomentar les xarxes de proximitat i d’atenció 
als infants i a la gent gran.

b) Potenciar les iniciatives empresarials femenines i 
les actuacions de desenvolupament agrari i pesquer 
promogudes per dones.

c) Facilitar la incorporació de dones joves als sectors 
agrícola, ramader, agroalimentari, forestal i pesquer.

2. Els poders públics, per a eliminar l’escletxa digital 
de gènere i territorial i aconseguir la plena participa
ció social de les dones, han d’establir mecanismes que 
facilitin i impulsin l’accés a les tecnologies de la in
formació i la comunicació de les dones del món rural 
i pesquer.

Article 47. Cooperació al desenvolupament 
i foment de la pau

1. Les polítiques de cooperació i de foment de la pau, 
els plans, els documents de planificació estratègica, els 
processos d’actuació i de diàleg polític i de relacions 

institucionals han d’integrar la perspectiva de gènere 
en el desenvolupament (GED).

2. La política de cooperació al desenvolupament i fo
ment de la pau de la Generalitat ha de fomentar canvis 
d’actituds, estructures i mecanismes en tots els àmbits 
amb la finalitat de reduir les desigualtats entre dones i 
homes, i impulsar actuacions específiques o positives 
per a l’apoderament de les dones, que potenciïn llurs 
capacitats i llur protagonisme en els processos de des
envolupament i de foment de la pau, amb l’objectiu de: 

a) Fomentar el repartiment del poder polític i la par
ticipació plena i igualitària en la presa de decisions a 
tots els nivells.

b) Enfortir l’apoderament personal i econòmic i la 
igualtat efectiva entre dones i homes tant en l’accés 
com en el control sobre els recursos econòmics.

c) Fomentar l’accés igualitari i el control sobre les 
oportunitats del desenvolupament.

d) Promoure i defensar l’exercici dels drets humans i 
l’exigibilitat d’aquests drets per part de les dones en 
condicions d’igualtat efectiva i de nodiscriminació 
davant la llei i en la pràctica quotidiana.

e) Fomentar la participació plena de les dones en els 
processos de prevenció, transformació i resolució de 
conflictes violents i de construcció de la pau.

f) Impulsar l’educació i la sensibilització social amb re
lació a l’equitat de gènere i l’apoderament de les dones.

g) Millorar les capacitats dels agents de cooperació al 
desenvolupament públic i privat de Catalunya per a in
corporarhi la perspectiva de gènere i de les dones.

h) Fomentar la integració de la perspectiva de gènere i 
de les dones en l’acció humanitària.

Secció cinquena. Medi ambient, urbanisme 
i habitatge

Article 48. Planificació de la mobilitat, 
urbanisme, habitatge i medi ambient

La planificació de la mobilitat ha de prendre en con
sideració els itineraris quotidians relacionats amb l’or
ganització de la vida personal, associativa, familiar, 
domèstica i laboral.

Secció sisena. Justícia i seguretat

Article 49. Justícia

1. Els centres d’execució penal han de tenir progra
mes de tractament específics per als diferents col·lectius 
de dones, i especialment per a les persones transsexuals. 
Aquests programes han d’ésser aplicats per equips d’in
tervenció professional qualificada.
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2. Els serveis i els centres d’execució penal han de des
envolupar programes formatius destinats als homes 
amb l’objectiu de sensibilitzarlos i capacitarlos sobre 
la igualtat efectiva entre dones i homes.

3. Els programes de treball dels serveis i els centres 
d’execució penal han de comportar la intervenció i el 
tractament especialitzat de les persones que complei
xen condemna per haver comès delictes relacionats 
amb la violència masclista.

Article 50. Seguretat 

1. Per a fer efectiu els principis que estableix l’article 
3.2.a i b, el departament competent en matèria de se
guretat ha de tenir en compte la diferent percepció de 
la seguretat de dones i homes i incloure la perspectiva 
de gènere en les enquestes de victimització, en l’anà
lisi de la realitat de la seguretat a Catalunya, i també 
en la definició de les polítiques i en l’adopció de mesu
res de prevenció i de protecció relacionades amb l’au
tonomia personal i l’ús dels espais, tant públics com 
privats.

2. El departament competent en matèria d’urbanisme 
ha de promoure un model de seguretat que incorpori 
la perspectiva de les dones en el planejament urbanís
tic. Amb aquesta finalitat el planejament ha de vincu
lar el disseny urbà i la violència masclista, per a evitar 
entorns i elements que puguin provocar inseguretats a 
les dones.

Disposicions addicionals

Primera. Avaluació de l’impacte social de la Llei

El departament competent en matèria de polítiques de 
dones, per mitjà de l’Institut Català de les Dones, en 
el termini de cinc anys a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, ha de dur a terme una avaluació de l’im
pacte social de la Llei, amb la participació de tots els 
sectors implicats i dels òrgans consultius que s’hi es
tableixen.

Segona. Comissió Interdepartamental per a la 
Igualtat Efectiva de Dones i Homes

1. La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat 
d’Oportunitats per a les Dones passa a denominarse 
Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva 
entre Dones i Homes.

2. Totes les referències a la Comissió Interdeparta
mental per a la Igualtat d’Oportunitats per a les Dones 
en la normativa vigent s’entenen fetes a la Comissió 
Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva entre Do
nes i Homes.

Tercera. Òrgans responsables de l’aplicació de 
la transversalitat

El Govern, mitjançant decret, en el termini d’un any 
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’atri
buir a un òrgan dels departaments de la Generalitat, 
organismes autònoms i organismes públics vinculats 
o dependents de l’Administració de la Generalitat la 
responsabilitat de l’aplicació de la transversalitat de 
la perspectiva de gènere i de les dones en la planifica
ció, la gestió i l’avaluació de les seves polítiques, i es
tablirne les funcions d’acord amb l’article 8.2.

Disposició derogatòria 

Es deroga la disposició transitòria setena de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Disposicions finals

Primera. Modificació de la Llei 22/2005

1. Es deroga la lletra f de l’article 132 de la Llei 
22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació au
diovisual de Catalunya.

2. S’afegeix una lletra, la m, a l’article 133 de la Llei 
22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació au
diovisual de Catalunya, amb el text següent: 

«m) La creació i la difusió de continguts o de publici
tat que incitin a la violència masclista o la justifiquin 
o la banalitzin.»

Segona. Modificació de la Llei 11/1989

1. Es modifica l’article 3 de la Llei 11/1989, del 10 de 
juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona, que 
resta redactat de la manera següent: 

«Correspon a l’Institut Català de les Dones: 

»a) Fomentar, en col·laboració amb els departaments 
afectats, la prestació de serveis específics a favor de 
les dones.

»b) Fomentar i coordinar la prestació de serveis de tot 
tipus a les dones, mitjançant l’establiment de convenis 
amb entitats públiques i privades.

»c) Elaborar i promoure informes, estudis i anàlisis de 
recerca sobre matèries relacionades amb la problemà
tica actual de les dones a Catalunya.

»d) Dissenyar, coordinar i impulsar l’elaboració del 
Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la 
Generalitat, i també ferne el seguiment i l’avaluació.

»d bis) Impulsar l’elaboració dels plans de polítiques 
de dones de les administracions locals.

»e) Elaborar, amb la col·laboració dels diferents de
partaments implicats, l’informe anual d’execució de la 
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transversalitat de la perspectiva de gènere a l’Adminis
tració de la Generalitat.

»f) Elaborar i emetre els informes d’impacte de gènere 
i, en tot cas, els informes a què fan referència els arti
cles 36.3.b i 37.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novem
bre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
i l’article 64.3.d de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

»g) Elaborar els programes d’intervenció integral con
tra la violència masclista del Govern amb la periodi
citat que estableix l’article 84 de la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista.

»h) Elaborar els protocols per a una intervenció coor
dinada contra la violència masclista d’acord amb el que 
estableix l’article 85 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista.

»i) Promoure i liderar la recerca en matèria de vio
lència masclista i establir els acords de col·laboració 
necessaris en l’àmbit universitari i especialitzat per a 
durla a terme.

»j) Dissenyar, impulsar i coordinar les polítiques con
tra la violència masclista.

»k) Divulgar les activitats, els serveis i les tasques 
duts a terme per l’Institut o per les associacions i les en
titats col·laboradores, mitjançant l’organització de enti
tats col·laboradores, mitjançant l’organització de fires, 
congressos o qualsevol altre mitjà.

»l) Potenciar la participació de les dones en les decisi
ons i les mesures que les afecten, i fomentar l’associa
cionisme per a la defensa de llurs interessos.

»m) Recopilar informació i documentació sobre la si
tuació actual de les dones a Catalunya.

»n) Vetllar pel compliment dels convenis i els acords 
internacionals en tot allò que afecta la promoció de les 
dones, i possibilitar la participació de la dona catalana 
en els fòrums internacionals on es tracta la seva pro
blemàtica.

»o) Vetllar perquè les disposicions per a l’assoliment 
de la igualtat efectiva entre dones i homes de l’ordena
ment jurídic s’adeqüin a les característiques concretes 
de cada territori, a fi de corregir desequilibris i impul
sar les mesures més adequades a les necessitats dels 
diversos entorns que configuren la població de Catalu
nya i la seva distribució territorial.

»p) Dur a terme l’assistència tècnica especialitzada a 
les administracions públiques catalanes per a incorpo
rar la dimensió de gènere en el desenvolupament de les 
polítiques públiques.

»q) Promoure els espais de diàleg i cooperació institu
cionals i, concretament, promoure la cooperació inter
institucional amb les diverses administracions locals 

per mitjà d’espais de diàleg amb representants terri
torials, amb l’objectiu de sumar recursos i aconseguir 
més impacte de les polítiques de dones, i promoure la 
cooperació interinstitucional amb les universitats ca
talanes per mitjà d’espais per a compartir i crear co
neixement en matèria de perspectiva de gènere.

»r) Fer l’avaluació prèvia dels fets per a la personació 
de l’Administració de la Generalitat en processos pe
nals de violència masclista d’una rellevància especial.

»s) Atorgar i revocar, si escau, el Distintiu català 
d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat efecti
va entre dones i homes en el treball.

»s) Assumir les altres competències que li siguin enco
manades pel Govern o li siguin assignades per les lleis.»

2. Es modifica l’article 4 de la Llei 11/1989, del 10 de 
juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona, que 
resta redactat de la manera següent: 

«1. L’Institut Català de les Dones és regit pels òrgans 
següents: 

»a) La Direcció Executiva.

»b) La Comissió Interdepartamental de la Igualtat 
Efectiva entre Dones i Homes.

»2. L’Institut Català de les Dones pot crear òrgans 
d’assessorament, coordinació i participació. En tot cas, 
tenen aquest caràcter els òrgans següents: 

»a) La Comissió Nacional per a una Intervenció Coor
dinada contra la Violència Masclista.

»b) El Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre 
Violència Masclista.

»c) El Consell Nacional de les Dones de Catalunya.»

3. S’afegeix un nou article, el 4 bis, a la Llei 11/1989, 
del 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de la 
Dona, amb el text següent: 

«Article 4 bis 

»1. Corresponen a la Comissió Interdepartamental de 
la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes les funcions 
següents: 

»a) Coordinar l’actuació dels departaments de l’Admi
nistració de la Generalitat en matèria de polítiques de 
dones.

»b) Establir criteris i marcar pautes per a la intervenció 
operativa en aquesta matèria d’acord amb aquesta llei.

»c) Aprovar l’informe anual d’execució de la transver
salitat de la perspectiva de gènere a l’Administració de 
la Generalitat.

»d) Establir anualment les prioritats del Govern en po
lítiques de dones.

»e) Impulsar i coordinar els programes operatius sec
torials.
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»f) Resoldre les qüestions tècniques que elevi la Co
missió Tècnica Interdepartamental de la Igualtat Efec
tiva entre Dones i Homes.

»g) Complirne qualsevol altra que tingui atribuïda per 
reglament.

»2. La Comissió Interdepartamental de la Igualtat 
Efectiva entre Dones i Homes duu a terme les tasques 
de suport tècnic per mitjà de la Comissió Tècnica In
terdepartamental de la Igualtat Efectiva entre Dones i 
Homes.»

4. S’afegeix un nou article, el 4 ter, a la Llei 11/1989, 
del 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de la 
Dona, amb el text següent: 

«Article 4 ter 

»1. El Govern ha de constituir per decret, integrada en 
la Comissió Interdepartamental de la Igualtat Efectiva 
entre Dones i Homes, la Comissió Tècnica Interdepar
tamental de la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes 
com a interlocutora tècnica de suport tècnic i operatiu, 
acompanyament i canalització de les polítiques de do
nes dels departaments de l’Administració de la Gene
ralitat i de la resta d’institucions amb què es relaciona.

»2. El règim de funcionament, les competències i la 
composició de la Comissió Tècnica Interdepartamen
tal de la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes s’han 
d’establir per reglament.»

5. S’afegeix un nou article, el 4 quater, a la Llei 
11/1989, del 10 de juliol, de creació de l’Institut Català 
de la Dona, amb el text següent: 

«Article 4 quater 

»1. La Comissió Nacional per a una Intervenció Coor
dinada contra la Violència Masclista és l’òrgan de co
ordinació institucional de l’Institut Català de les Do
nes en matèria de violència masclista.

»2. Corresponen a la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclis
ta les funcions d’impuls, seguiment, control i avalua
ció de les actuacions de l’Administració en el tracta
ment de la violència masclista, sens perjudici de les 
competències dels departaments de la Generalitat en 
aquest sentit.»

6. S’afegeix un nou article, el 4 quinquies, a la Llei 
11/1989, del 10 de juliol, de creació de l’Institut Català 
de la Dona, amb el text següent: 

«Article 4 quinquies 

»El Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre Vio
lència Masclista, creat per l’article 81 de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violèn
cia masclista, és l’òrgan de l’Institut Català de les Dones 
encarregat d’elaborar els estudis de recerca sobre vio
lència masclista i de formar els professionals en contac
te amb el tractament d’aquest tipus de violència.»

7. Es modifica l’article 6 de la Llei 11/1989, del 10 de 
juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona, que 
resta redactat de la manera següent: 

«El Consell Nacional de les Dones de Catalunya és l’òr
gan participatiu i consultiu de l’Institut Català de les 
Dones per a debatre i fer propostes i recomanacions so
bre les qüestions vinculades al Pla d’actuació del Go
vern de la Generalitat en matèria de polítiques de dones 
en els àmbits cultural, polític, econòmic i social.»

8. Es modifica l’article 7 de la Llei 11/1989, del 10 de 
juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona, que 
resta redactat de la manera següent: 

«1. En el Consell Nacional de les Dones de Catalunya 
s’integren les representacions de les entitats, associaci
ons, grups i consells de dones del territori català que 
treballen específicament en programes a favor de la 
igualtat i de la promoció de les dones.

»2. El Consell Nacional de les Dones de Catalunya 
s’estructura en assemblees territorials.

»3. Els criteris de constitució del Consell Nacional de 
les Dones de Catalunya i les formes de participarhi es 
determinen per reglament.»

9. S’afegeix un article, el 7 bis, a la Llei 11/1989, del 
10 de juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona, 
amb el text següent: 

«1. El Govern de la Generalitat ha de promoure la par
ticipació del Consell Nacional de les Dones de Catalu
nya en l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públi
ques i, a aquest efecte, ha de potenciar els mecanismes 
perquè pugui dur a terme eficaçment la seva tasca en 
aquests àmbits.

»2. L’Institut Català de les Dones ha de potenciar la 
presència de la diversitat del moviment de dones en el 
Consell Nacional de les Dones de Catalunya.»

10. S’autoritza el Govern perquè, en el termini d’un 
any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, refon
gui en un text únic la Llei 11/1989, del 10 de juliol, de 
creació de l’Institut Català de la Dona.

Tercera. Modificació de la Llei 1/2003

Es modifica la disposició addicional vuitena de la Llei 
1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
que resta redactada de la manera següent: 

«Vuitena. Perspectiva de gènere

«1. El departament competent en matèria d’universi
tats i les universitats han de promoure accions per a 
assolir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones 
en tots els àmbits universitaris.

»2. Els articles 3, 4, 90, 116, 119 i 122 d’aquesta llei 
s’han d’entendre en el sentit de l’article 31 de la Llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes.»
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Quarta. Modificació de la Llei 5/2008 

Es modifica l’article 82 de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, que resta redactat de la manera següent: 

«1. Es crea la Comissió Nacional per a una Intervenció 
Coordinada contra la Violència Masclista, dependent 
de l’Institut Català de les Dones, com a òrgan especí
fic de coordinació i assessorament institucionals en el 
compromís de fer efectiu el dret de nodiscriminació 
de les dones.

»2. Les funcions de la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista 
són impulsar, seguir, controlar i avaluar les actuacions 
en l’abordatge de la violència masclista, sens perjudici 
de les competències d’impuls, seguiment i control dels 
departaments de la Generalitat.

»3. S’han d’establir per reglament la composició, el 
funcionament i les competències de la Comissió Na
cional per a una Intervenció Coordinada contra la Vi
olència Masclista, i també la coordinació de la Comis
sió amb altres òrgans.

Cinquena. Modificació de la Llei 12/2009

1. Es modifica la lletra m de l’apartat 1 de l’article 2 de 
la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, que resta 
redactada de la manera següent: 

«m) La coeducació i el foment de la igualtat real i 
efectiva entre dones i homes, en els termes que esta
bleix la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes.»

2. Es modifica la lletra d de l’apartat 1 de l’article 43 de 
la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, que resta 
redactada de la manera següent: 

«d) El principi de coeducació, en els termes que esta
bleix la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes, i 
l’escolarització mixta, que han d’ésser objecte d’aten
ció preferent.»

3. S’afegeix una disposició addicional, la vintinove
na, a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, amb 
el text següent: 

«Vintinovena. Pla per a la igualtat de gènere en el sis
tema educatiu

»1. El Govern, a proposta del departament competent 
en matèria educativa i en el termini de dos anys a par
tir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’aprovar el 
Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu a 
què fa referència la Llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes, i l’ha de presentar al Parlament.

»2. El Pla per a la igualtat de gènere en el sistema edu
catiu ha d’incloure mesures específiques per a la igual
tat de gènere en els diversos àmbits educatius, i també 
les mesures de prevenció de la violència de gènere i 
de discriminació positiva que siguin necessàries per 
a la consecució dels seus objectius. Aquestes mesures 

s’han de referir tant als continguts i mètodes d’ense
nyament com a les activitats escolars i de lleure, i tam
bé a la composició dels organismes escolars de caràc
ter representatiu.»

Sisena. Desplegament reglamentari 

S’autoritza el Govern a dictar les disposicions necessà
ries per a desplegar i executar aquesta llei.

Setena. Afectacions pressupostàries

El preceptes que eventualment comportin despeses 
amb càrrec als pressupostos de la Generalitat produei
xen efectes a partir de l’entrada en vigor de la Llei de 
pressupostos de la Generalitat corresponent a l’exerci
ci pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 5 de març de 2014

Violant Cervera i Gòdia, G. P. de Convergència i Unió;  
Rosa Amorós i Capdevila, G. P. d’Esquerra Republi
cana de Catalunya;  Montserrat Capdevila Tatché, G. 
P. Socialista; Marta Ribas Frías; G. P. d’Iniciativa per 
Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa; Isabel 
Vallet Sànchez, G. Mixt

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

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment per a elegir un membre del Con·
sell Social de la Universitat de Barcelona
Tram. 284-00013/10

Propostes de candidats
Reg. 59988 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.03.2014

Proposta de candidata presentada pel Grup Parlamen-
tari  de Convergència i Unió (reg. 59988)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei
xen els articles 157 del Reglament del Parlament i 85 
de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya, comunica que la Sra. Nuria Aymerich i Ro
cavert ha estat designada membre del Consell Social 
de la Universitat de Barcelona.
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S’acompanya currículum de la persona designada.

Palau del Parlament, 21 de març de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

N. de la R.: El currículum de la candidata pot ésser 
consultat a l’Arxiu del Parlament.

Procediment per a elegir un membre del 
Consell Social de la Universitat de Girona
Tram. 284-00014/10

Propostes de candidats
Reg. 60004 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.03.2014

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari  
Popular (reg. 60004)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Par
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 157 del Reglament 
del Parlament i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, comunica que Manuel 
Ibarz i Casadevall ha estat designat membre del Con
sell Social de la Universitat de Girona.

Palau del Parlament, 19 de març de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.

Procediment per a elegir un membre del 
Consell Social de la Universitat de Lleida
Tram. 284-00015/10

Propostes de candidats
Reg. 59989 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.03.2014

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari  
de Convergència i Unió (reg. 59989)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei
xen els articles 157 del Reglament del Parlament i 85 

de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya, comunica que el Sr. Antoni Gelonch Vila
degut ha estat designat membre del Consell Social de 
la Universitat de Lleida.

S’acompanya currículum de la persona designada

Palau del Parlament, 21 de març de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.

Procediment per a elegir un membre del 
Consell Social de la Universitat Politècnica 
de Catalunya
Tram. 284-00016/10

Propostes de candidats
Reg. 59990 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.03.2014

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari  
de Convergència i Unió (reg. 59990)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei
xen els articles 157 del Reglament del Parlament i 85 
de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya, comunica que el Sr. Cristian Rovira i Pardo 
ha estat designat membre del Consell Social de la Uni
versitat Politècnica de Catalunya.

S’acompanya currículum de la persona designada

Palau del Parlament, 21 de març de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.



24 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 286

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 38

Procediment per a elegir un membre del Con·
sell Social de la Universitat Pompeu Fabra
Tram. 284-00017/10

Propostes de candidats
Reg. 59987 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.03.2014

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari  
de Convergència i Unió (reg. 59987)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei
xen els articles 157 del Reglament del Parlament i 85 
de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya, comunica que el Sr. Joaquim Soriano i So
ler ha estat designat membre del Consell Social de la 
Universitat Pompeu Fabra.

S’acompanya currículum de la persona designada.

Palau del Parlament, 21 de març de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.

Procediment per a elegir un membre del Con·
sell Social de la Universitat Rovira i Virgili
Tram. 284-00018/10

Propostes de candidats
Reg. 59949 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.03.2014

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 59949)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti
cles 157 del Reglament del Parlament i 85 de la Llei 
1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
comunica que Jacint Andreu Marquès ha estat desig
nat membre del Consell Social de la Universitat Rovi
ra i Virgili.

Palau del Parlament, 21 de març de 2014

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICVEUiA

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la tarifació dels 
procediments de mediació de consum
Tram. 250-00906/10

Esmenes presentades
Reg. 59516 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 19.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59516)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat que en els procediments de mediació de con
sum no s’implanti als consumidors un preu públic o 
tarifa per a l’exercici de l’activitat mediadora.»

Proposta de resolució sobre el tancament 
de la sala de comandament de la regió poli·
cial Pirineu Occidental
Tram. 250-00909/10

Esmenes presentades
Reg. 59443; 59465 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 19.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59443)

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

Del punt 2

«2. Continuar garantint que el canvi organitzatiu o de 
reassignació d’efectius que afecti a la Regió Policial 
Pirineu Occidental no dificultarà la presa de decisions 
en matèria de seguretat que pugui afectar a aquest ter
ritori.»

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

Del punt 3

«3. Continuar garantint que els canvis organitzatius 
impulsats per la Direcció General de la Policia han es-
tat adequadament planificats i recolzats amb la idoneï-
tat de mesures similars adoptades anteriorment.» 
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3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 4

«4. Continuar garantint que qualsevol canvi organit
zatiu respectarà els principis del Sistema de Seguretat 
Pública de Catalunya i la prestació a la ciutadania del 
servei més eficient.»

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

Del punt 5

«5. Continuar garantint que qualsevol canvi organit-
zatiu respecta el model d’organització territorial de 
Catalunya.» 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 59465)

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

Dels punts 3, 4 i 5

3. Garantir que totes les decisions relatives a la plani-
ficació de equipaments, comandaments i dispositius de 
seguretat pública s’adoptin amb criteris de coordinació 
i diàleg permanent amb les organitzacions territorials, 
especialment els municipis i els consells comarcals.

4. Potenciar al màxim la funcionalitat de les Juntes de 
Seguretat del territori com a eina de coordinació i partici-
pació en les polítiques de seguretat pública a Catalunya.

Proposta de resolució sobre l’ocupació il·
legal d’habitatges al barri de Can Puiggener, 
de Sabadell
Tram. 250-00923/10

Esmenes presentades
Reg. 59444 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 19.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59444)

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

Del punt 1

«1. Continuar amb el dispositiu de seguretat dels Mos
sos d’Esquadra conjuntament amb la Policia Local 

de Sabadell, en la forma acordada amb l’Ajuntament de 
Sabadell, per tal de garantir una major presència en el 
barri de Can Puiggener de Sabadell. Aquestes patrulles 
continuaran treballant conjuntament amb els Serveis 
Socials de l’Ajuntament i amb els veïns del barri per fer 
front a les situacions d’incivisme i inseguretat.» 

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

Del punt 2

«2. Que l’actuació d’aquest dispositiu de seguretat do-
narà resposta a les situacions d’incivisme, en un pri
mer moment, i d’inseguretat, posteriorment, que viuen 
els veïns del barri i, molt especialment, en determina
des comunitats de veïns.» 

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

Del punt 4

«4. Continuar treballant, conjuntament amb l’Ajun
tament de Sabadell, per evitar l’actuació organitzada 
d’aquelles persones que ocupen il·legalment diversos 
pisos per després llogarlos a tercers.»

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

Del punt 6

«6. Investigar les denúncies relacionades amb qualse-
vol forma d’obtenir determinats subministraments que 
poden perjudicar a altres veïns.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al 
districte de Sarrià · Sant Gervasi, de Barcelona
Tram. 250-00925/10

Esmenes presentades
Reg. 59455; 59466 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 19.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59455)

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

Del punt 1

«1. Construir una comissaria de Mossos d’Esquadra 
al districte de Sarrià  Sant Gervasi de Barcelona, al 
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solar situat al carrer dels Quatre Camins número 16 
d’acord amb el projecte i en els terminis que preveu el 
Pla Econòmic i Financer d’Infraestructures.» 

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

Del punt 2

«2. Dotar aquesta comissaria amb els recursos mate
rials i humans necessaris per prestar el seu servei al 
territori en què s’ha d’ubicar.» 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 59466)

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

Dels dos punts

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a que el Departament d’Interior estableixi 
criteris de prioritat i de planificació econòmica en la 
creació de nous equipaments policials en aquelles zo-
nes que per factors de criminalitat i prevenció de de-
lictes siguin més necessàries, en base a les dades esta-
dístiques i a la obtenció de dades qualitatives a partir 
del diàleg amb les entitats del territori i les entitats so-
cials.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al 
districte de Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-00926/10

Esmenes presentades
Reg. 59456; 59467 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 19.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59456)

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

Del punt 1

«1. Construir una comissaria de Mossos d’Esquadra 
al districte de Sant Martí, de Barcelona, reformant un 
edifici preexistent, situat entre els carres d’Àvila, 146 i 
Badajoz, 151153, de Barcelona d’acord amb el projec-
te i en els terminis que preveu el Pla Econòmic i Finan-
cer d’Infraestructures.»

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

Del punt 2

«2. Dotar aquesta comissaria amb els recursos mate
rials i humans necessaris per prestar el seu servei al 
territori en què s’ha d’ubicar.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 59467)

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

Dels dos punts

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a que el Departament d’Interior estableixi 
criteris de prioritat i de planificació econòmica en la 
creació de nous equipaments policials en aquelles zo-
nes que per factors de criminalitat i prevenció de de-
lictes siguin més necessàries, en base a les dades esta-
dístiques i a la obtenció de dades qualitatives a partir 
del diàleg amb les entitats del territori i les entitats so-
cials.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
la Jonquera
Tram. 250-00927/10

Esmenes presentades
Reg. 59468 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 19.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 59468)

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

Dels dos punts

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a que el Departament d’Interior estableixi 
criteris de prioritat i de planificació econòmica en la 
creació de nous equipaments policials en aquelles zo-
nes que per factors de criminalitat i prevenció de de-
lictes siguin més necessàries, en base a les dades esta-
dístiques i a la obtenció de dades qualitatives a partir 
del diàleg amb les entitats del territori i les entitats so-
cials.»
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Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les instal·lacions per als 
Mossos d’Esquadra a l’estació de Sants, de 
Barcelona
Tram. 250-00928/10

Esmenes presentades
Reg. 59454; 59469 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 19.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59454)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a la signatura i entrada en vigor del conveni 
entre «Administrador de Infraestructuras Ferroviari-
as» (ADIF) i el Departament d’Interior per la utilitza-
ció de les noves dependències de la policia de la Gene-
ralitat-Mossos d’Esquadra a l’estació de Sants.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 59469)

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

Dels dos punts

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a que el «Departament d’Interior estableixi 
criteris de prioritat i de planificació econòmica en la 
creació de nous equipaments policials en aquelles zo-
nes que per factors de criminalitat i prevenció de de-
lictes siguin més necessàries, en base a les dades esta-
dístiques i a la obtenció de dades qualitatives a partir 
del diàleg amb les entitats del territori i les entitats so-
cials.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la ràtio de 4,5 agents de policia per cada 
1.000 habitants
Tram. 250-00929/10

Esmenes presentades
Reg. 59442; 59470 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 19.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59442)

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

Del punt 1

«1. Mantenir la ràtio de 4,5 policies per cada 1.000 ha
bitants.»

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

Del punt 2

«2. Dur a terme les accions pertinents, incloenthi, si 
s’escau, la negociació amb el Govern de l’Estat mitjan
çant la Comissió Bilateral per incrementar la plantilla 
de la Policia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra, 
incorporanthi almenys 1.000 agents, tenint en compte 
les previsions de desplegament i les noves necessitats 
detectades en els diferents territoris de Catalunya.» 

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

Del punt 3

«3. Mantenir la proporció d’efectius dels Mossos d’Es
quadra destinats a les regions i àrees bàsiques policials 
de caràcter més rural i agrari per tal de millorar la pre
venció i reduir els robatoris en les explotacions agràri
es, sense desatendre la resta de destinacions.» 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 59470)

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

De tots els punts

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

1. Potenciar les actuacions policials de prevenció de 
delicte i vigilància en l’àmbit rural i agrari i adaptar 
els criteris en la obtenció de proves i diligències dels 

Fascicle segon
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atestats policials a les particularitats de la comissió 
delictiva en aquest entorn, especialment pel que fa als 
delictes de furt i tall de subministres de reg.

2. Establir un protocol de detecció del dany causat, en 
les faltes i delictes en l’àmbit rural, incorporant criteris 
de lucre cessant pel que fa a la protecció de les collites, 
de tal manera que aquests criteris puguin contribuir a 
la determinació jurídica dels fets.»

Proposta de resolució sobre la dotació 
d’uniformes complets i adequats als agents 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00930/10

Esmenes presentades
Reg. 59453 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 19.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59453)

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

Del punt 1

«1. Continuar garantint la dotació d’una uniformitat 
adequada i completa al conjunt dels agents dels Mos
sos d’Esquadra, incloenthi la roba i calçat d’hivern i 
d’estiu que permeti el desenvolupament de les seves 
tasques policials en condicions adients.» 

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

Del punt 2

«2. Continuar garantint a les unitats especialitzades la 
dotació dels equips de protecció individual necessaris 
per al desenvolupament de les seves tasques, com són, 
entre d’altres, els cascs per a les unitats de trànsit, les 
armilles lleugeres, els guants antitall, o altres elements 
de protecció personal complementaris per a les unitats 
en tasques d’ordre públic o de seguretat ciutadana.»

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

Del punt 3

«3. Continuar garantint a totes les regions policials la 
dotació de munició suficient per atendre les necessitats 
de formació en tir dels agents que hi estan destinats.»

Proposta de resolució sobre els problemes 
estructurals o de manteniment de les comis·
saries i dependències policials dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-00931/10

Esmenes presentades
Reg. 59447 i 59680 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CI, 19.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59447 i 59680)

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

Del punt 1

«1. Realitzar una campanya d’inspeccions a les comis
saries i dependències policials per tal d’elaborar un 
informe sobre els problemes estructurals o de mante
niment que puguin tenir, prioritzar les reparacions o 
tasques de manteniment a efectuar, i establir un calen
dari d’actuacions pel 2014 i 2015 que resolgui les defi
ciències i problemes detectats.»

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

Del punt 2

«2. Garantir, dins de les disponibilitats pressupostàri-
es, les dotacions econòmiques necessàries per la repo
sició del mobiliari que no es trobi en condicions a les 
comissaries i altres dependències dels Mossos d’Es
quadra.»

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

Del punt 3

«3. Continuar realitzant la inspecció a les àrees de de
tinguts de les que disposa el cos de Mossos d’Esqua
dra a fi d’elaborar un informe sobre les mancances i 
necessitats detectades, que serveixi de base per orien
tar les accions encaminades a garantir la seguretat i 
salubritat de les instal·lacions, pensant tant en les ne
cessitats dels funcionaris que hi treballen com en les 
de les persones que hi puguin estar detingudes.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«4. Continuar garantint que en tot moment les àrees 
de detinguts disposin d’atenció mèdica i sanitària dis
ponible, la presència de desfibril·ladors i de personal 
format en el seu ús a les esmentades àrees de detin
guts.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de la xarxa Rescat a les líni·
es de metro
Tram. 250-00932/10

Esmenes presentades
Reg. 59457 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 19.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59457)

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

Del punt 1

«1. A finalitzar, durant el 2014, la redacció del projecte 
d’implantació de la Xarxa de comunicacions RESCAT 
dins el conjunt de línies convencionals de metro per tal 
de programar, en funció de les disponibilitats pressu-
postàries, la seva implementació.»

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

Del punt 2

«2. Continuar garantint la cobertura adient de la xar
xa de comunicacions anomenada RESCAT a totes les 
comissaries i dependències dels Mossos d’Esquadra.»

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

Del punt 3

«3. Continuar reparant substituint les emissores que 
no funcionin adequadament, a fi de garantir les co
municacions internes del cos de Mossos d’Esquadra, 
i evitar que els agents hagin de fer ús dels seus dispo
sitius mòbils particulars en situacions d’emergència.»

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un protocol per a coordinar l’acció conjunta 
dels Mossos d’Esquadra i les policies locals
Tram. 250-00933/10

Esmenes presentades
Reg. 59446 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 19.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59446)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar coordinant el cos dels Mossos 
d’Esquadra i els cossos de policies locals emprant els 
instruments impulsats pel Departament d’Interior i 
que donen resposta a les policies locals integrades dins 
el sistema de seguretat pública de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre la dotació de 
recursos per a la reparació, el manteniment 
i la higienització dels vehicles dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-00934/10

Esmenes presentades
Reg. 59445; 59471 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 19.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59445)

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

Del punt 1

«1. Garantir, dins de l’any 2014, per a la reparació i 
manteniment del parc mòbil del cos de Mossos d’Es
quadra, així com per garantir l’adequada i regular hi
gienització dels vehicles.»

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

Del punt 2

«2. Continuar garantint, tal i com ja s’està fent, que tots 
els vehicles del parc mòbil del cos de Mossos d’Esquadra 
disposen de la corresponent pòlissa d’assegurança i que 
n’està al corrent de pagament, permetent així que tots els 
vehicles del parc mòbil puguin circular i servir al cos.»



24 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 286

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 44

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

Del punt 3

«3. Incrementar, tal i com ja està previst, un increment 
del nombre de vehicles tot terreny destinats a les àrees 
quina orografia en requereixi, a fi de prestar un servei 
públic eficient.»

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

Del punt 4

«4. Modificar el procediment d’abonament de les des-
peses del BTP perquè els funcionaris de la PG-ME no 
hagin d’avançar les despeses per la pròrroga o l’obten-
ció del BTP.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 59471)

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

De tots els punts

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a que es reforci la dotació de vehicles i la mi-
llora de les condicions dels equipaments de manera 
que s’inverteixi de forma progressiva en garantir la su-
ficiència de recursos en benefici de l’eficàcia policial i 
condicions laborals dels agents.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe sobre el material antiavalots de 
què disposa el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00935/10

Esmenes presentades
Reg. 59472 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 19.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 59472)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a que d’acord amb les conclusions de la co-
missió d’estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic 
i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 

Masses, en sessió tinguda el 8 de novembre de 2013, 
i tal i com es va aprovar mitjançant Resolució 476/X 
del Parlament de Catalunya, en la sessió plenària de 
18 de desembre de 2013 es realitzi el protocol de dota-
ció i especificació dels mitjans tècnics i materials de la 
brigada mòbil (Brimo) i les àrees regionals de recursos 
operatius (ARRO), actualitzats i amb una regulació es-
pecífica de llur ús.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un parc de bombers a Vilafranca del Pe·
nedès i sobre el millorament d’altres parcs 
de bombers
Tram. 250-00936/10

Esmenes presentades
Reg. 59438 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 19.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59438)

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

Del punt 1

«1. Ampliar i renovar l’actual parc de bombers de a 
Vilafranca del Penedès.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la dotació de material d’ofimàtica a les ofi·
cines i dependències dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00937/10

Esmenes presentades
Reg. 59458; 59473 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 19.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59458)

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

Del punt 1

«1. Continuar garantint a totes les oficines i depen
dències dels Mossos d’Esquadra l’adequada dotació de 
material ofimàtic, inclosos els recanvis de tòner i tinta 
per a fotocopiadores i impressores, que permetin des
envolupar les tasques policials amb normalitat i amb 
totes les garanties per als ciutadans que es relacionen 
amb l’administració.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Continuar impulsant l’estandardització i raciona-
lització d’aplicacions, avaluant eines tant de progra-
mari privatiu com de programari lliure, per determi-
nar en cada funció la que millor cobreix les necessitats 
definides.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 59473)

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

Dels dos punts

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a que s’inverteixi de forma progressiva en ga-
rantir la suficiència de recursos en benefici de l’eficà-
cia policial i condicions laborals dels agents.»

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de places per a bombers professionals du·
rant el 2014
Tram. 250-00938/10

Esmenes presentades
Reg. 59439 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 19.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59439)

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

Del punt 1

«1. Fer una convocatòria de bombers professionals, 
tan aviat la disponibilitat pressupostària ho permeti, 
per cobrir les places vacants als parcs de bombers de 
Catalunya.»

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute del projecte d’intervenció inte·
gral del barri de la Ribera, de Montcada i 
Reixac
Tram. 250-00943/10

Esmenes presentades
Reg. 59437 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 18.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59437)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a prioritzar els deutes més an-
tics amb Ajuntaments que han justificat deutes dels 
Projectes d’intervenció integrals de barris, fins a fina-
litzar la dotació pressupostària establerta.»

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Mediterrània, de Viladecans
Tram. 250-00983/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la prioritat de les persones amb un grau 
de discapacitat reconegut en la borsa de 
treball de personal docent
Tram. 250-00984/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Proposta de resolució sobre el col·lectiu 
Mossos per la Independència
Tram. 250-00985/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels cabals ambientals dels rius de les con·
ques internes
Tram. 250-00986/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’ecografia al CAP Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 250-00987/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Proposta de resolució sobre la catalogació 
de l’església de Santa Maria, de Llorenç de 
Rocafort, com a bé cultural d’interès nacional
Tram. 250-00988/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Proposta de resolució sobre l’obertura de 
línies educatives de tarda en l’educació obli·
gatòria
Tram. 250-00989/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.
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Proposta de resolució sobre la defensa de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni·
versitari de Catalunya
Tram. 250-00990/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Proposta de resolució de suport al dret d’au·
todeterminació del Sàhara Occidental
Tram. 250-00991/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Proposta de resolució de suport als petits 
estalviadors afectats pel frau de Fórum Fila·
télico, Afinsa Bienes Tangibles i Arte y Natu·
raleza Gespart
Tram. 250-00992/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Proposta de resolució sobre la carretera 
C·31 al pas pel Penedès
Tram. 250-00993/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Proposta de resolució sobre les proves d’ac·
cés a advocat i procurador del tribunals
Tram. 250-00994/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 di
es hàbils (del 25.03.2014 al 28.03.2014).
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la neutralitat política i la imparcialitat del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00995/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.
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Proposta de resolució de suport a la Comis·
sió Internacional de Verificació del Procés 
de Pau al País Basc
Tram. 250-00996/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Proposta de resolució sobre el Consell Ca·
talà del Treball Autònom i l’aplicació de l’Es·
tatut del treball autònom
Tram. 250-00997/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’educació secundària a Marto·
rell
Tram. 250-00998/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Proposta de resolució de suport a la Unió 
d’Afectats per Texaco
Tram. 250-00999/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Proposta de resolució sobre la prioritat en 
l’execució de les obres per al millorament 
de l’evacuació i l’accessibilitat de l’esta·
ció Ciutadella · Vila Olímpica de la línia 4 del 
metro
Tram. 250-01001/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Proposta de resolució sobre la prioritat en 
l’execució de les obres per al millorament de 
l’evacuació i l’accessibilitat de l’estació Po·
blenou de la línia 4 del metro
Tram. 250-01002/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Proposta de resolució sobre la destinació de 
la recaptació de l’impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica a un fons 
de reequilibri territorial
Tram. 250-01003/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.03.2014 al 02.04.2014).
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
comissió interdepartamental de foment de 
l’economia circular
Tram. 250-01005/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58362 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

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  Esquer
ra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre
senten la proposta de resolució següent per impulsar la 
creació d’una comissió Interdepartamental per al fo
ment de l’Economia Circular per tal que sigui substan
ciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’Agència de Residus de Catalunya està elaborant el 
Programa general de prevenció i gestió de residus i re
cursos de Catalunya (20132020), en endavant PRE
CAT20. Aquest programa es nodreix de l’àmplia ex

periència acumulada a Catalunya, en matèria de gestió 
de residus, ja sigui per la ciutadania, com per les em
preses i per l’administració. Som en un moment clau 
on no hi hauria d’haver cap pas enrere.

L’objectiu general del programa és «determinar l’es
tratègia d’actuació de la Generalitat en matèria de pre
venció i de gestió de residus fins a l’any 2020, sota la 
perspectiva de contribuir a l’obtenció i a l’ús eficient 
dels recursos afavorint el desenvolupament d’una eco
nomia circular i baixa en carboni», els objectius ope
ratius i les accions queden definides en tot el docu
ment, encara que les propostes es circumscriuen en 
l’àmbit de la gestió dels residus, considerantlos com a 
recursos. El programa i les competències de l’Agència 
no abasten totes les polítiques que el Govern de Cata
lunya pot emprendre.

En aquest sentit, cal entendre que no és només des de 
les polítiques de residus des d’on hem d’impulsar una 
nova orientació de l’activitat econòmica, tan sigui en 
el món de la producció, com en el dels serveis. Per 
això es considera d’una gran importància estratègica 
avançar en la modernització de l’activitat econòmica a 
partir de la recerca, la innovació i el desenvolupament 
de noves tècniques basades en els principis inspiradors 
de l’economia circular, a fi d’aprofitar matèries prime
res, optimitzar la generació i el consum energètic, i al
hora generar ocupació i coneixement.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

1. La creació d’una Comissió interdepartamental de 
foment de l’economia circular. Composada pels depar
taments de Territori i Sostenibilitat, Empresa i Ocupa
ció, Economia i Coneixement i Agricultura, Alimenta
ció, Ramaderia i Medi Natural. Presidida i coordinada 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

2. Establir com objectiu d’aquesta Comissió l’estudi i 
el dictamen sobre les oportunitats de l’activitat econò
mica del país que es poden generar a partir d’experièn
cies pioneres en l’implementar procediments de pro
ducció basats en l’economia circular.

3. Presentar les conclusions i propostes subsegüents 
als treballs, així com les mesures que es puguin im
pulsar per part d’aquesta Comissió, a la Comissió par
lamentària de Territori i Sostenibilitat.

4. Cercar acords amb els agents econòmics i socials 
per l’impuls i el foment de l’economia circular.

Palau del Parlament, 10 de març de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
Salvador Milà i Solsona, diputats, del GP d’ICVEUiA
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Propostes de resolució sobre unes declara·
cions del col·lectiu Mossos per la Indepen·
dència
Tram. 250-01006/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 58643 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 passat 12 de febrer de 2013 el president del col·lectiu 
«Mossos per la Independència», Sr. Albert Donaire, 
va traslladar al Departament d’Interior una petició per 
que «totes les banderes espanyoles siguin retirades de 
les façanes de totes les seus de Mossos d’Esquadra, en 
la major brevetat possible, i hi onegin només la ban-
dera nacional catalana i la local de la població –i la 
bandera aranesa a l’Aran, com a mostra de respecte a 
la cultura occitana que conviu dins del nostre país–».

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. Comparèixer, mitjançant el Conseller d’Interior, en 
seu parlamentària i explicar quina és la seva posició 
sobre el col·lectiu Mossos per la Independència i sobre 
aquesta petició, que representa un cas flagrant d’in
fracció a l’actual Llei de Banderes.

2. Adoptar les mesures disciplinàries pertinents con
tra aquest col·lectiu o contra la persona que subscriu 
aquest petició.

3. Elaborar i transmetre als grups parlamentaris un in
forme on es detallin aquestes mesures.

4. Adoptar totes les mesures pertinents per a evitar 
el descrèdit que aquestes activitats causen al Cos de 
Mossos d’Esquadra.

5. Elaborar i transmetre als grups parlamentaris un in
forme on es detallin aquestes mesures.

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per al pagament del deute amb els 
ajuntaments pels projectes d’intervenció in·
tegral de barris
Tram. 250-01007/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 58707 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, 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 de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Llei de barris va suposar, des del seu origen, una 
nova manera d’intervenir en els barris per part de les 
administracions públiques. El fet que els instruments 
d’execució fossin comuns i s’aixopluguessin sota el pa
raigües d’una Llei va permetre estendre’ls a tot el ter
ritori català.

Així, s’han impulsat operacions de millora en viles de 
totes les demarcacions, distribuint de manera equitati
va els recursos als municipis que els necessiten.

Aquest redreçament de la situació dels barris però, no 
es refereix només a qüestions urbanístiques o d’habi
tatge. Per tal d’afavorir una intervenció transversal, la 
Llei requereix que els projectes beneficiaris incloguin 
actuacions en un nombre determinat d’àmbits, com 
ara la supressió de barreres arquitectòniques, progra
mes de millora social dels barris, millora de les infra
estructures energètiques i ambientals, incorporació de 
tecnologies de la comunicació, condicionament d’ele
ments comuns dels edificis, equipaments col·lectius i 
millora de l’espai públic.

Des de l’any 2004, s’han resolt 7 convocatòries d’ajuts 
derivades de la Llei de barris, que van donar lloc a 
convenis de col·laboració entre el Departament de Po
lítica Territorial i Obres Públiques i diversos Ajunta
ments de Catalunya.

Avui, moltes de les inversions previstes en els conve
nis estan executades, i el Govern no ha fet les aportaci
ons econòmiques que estaven previstes, ni es coneix la 
calendarització del compliment d’aquests compromi
sos amb els ajuntaments corresponents.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a elaborar i presentar abans del 31 de juliol de 
2014 un Pla per fer efectiu el pagament dels deutes pen
dents que té amb els Ajuntaments pels projectes d’in
tervenció integral de barris, calendaritzant municipi per 
municipi l’anualitat en què aquest deute es farà efectiu.

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

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

Proposta de resolució sobre el transport es·
colar per als alumnes de l’Escola Joan Ma·
ragall de Rubí
Tram. 250-01008/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58724 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris 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’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola Joan Maragall de Rubí (Vallès Occidental) és 
dins del terme municipal de Rubí, però està ubicada a 
quilòmetres dels llocs de residència dels alumnes que 
hi assisteixen. La seva situació física, situada a 4 km 
del nucli urbà de Rubí, en la zona coneguda com les 
Urbanitzacions, la fa distant dels alumnes que venen 
de barris de Rubí  nucli urbà, però és distant també 
de les zones habitades de les pròpies urbanitzacions de 
Can Barceló, Sant Muç, Castellnou, Vallès Park, Can 
Solà, i Can Mir, a les quals dóna servei educatiu.

Aquesta és una escola construïda durant el franquis
me, que es troba isolada, lluny de qualsevol nucli urbà 
que presta servei a alumnes dels punts més diversos 
del terme municipal (centre de Rubí, el Pinar, Les Tor
res, Ca n’Oriol, Can Fatjó, zona Nord, etc...), alguns 
dels quals tenen plaça escolar a l’Escola Joan Maragall 
per assignació d’ofici, per manca de places al nucli ur
bà. Aquesta assignació s’ha fet sempre acompanyada 
d’un transport escolar que ha pal·liat les dificultats que 
comporta la distància a l’escola.

El transport privat en cotxe és dificultós a la vegada 
que pot suposar un perill per infants i famílies. L’Es

cola Joan Maragall es troba a peu de carretera i tot 
i disposar d’una petita zona d’aparcament, annexa al 
centre, aquesta és insuficient i no disposa d’espai per 
aparcar fora de l’escola

Aquestes circumstàncies fan necessari el servei de 
transport escolar que, com es deia, ha estat fins ara un 
servei complementari i necessari pel centre.

Els darrers anys l’aportació pública que ha reduït la 
Generalitat per a subvencionar el preu d’aquest trans
port escolar necessari ha estat parcialment comple
mentada per l’Ajuntament de Rubí. La resta l’ha hagut 
d’assumir amb quotes creixents les famílies de l’alum
nat d’aquest centre.

Enguany, però, el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat havia anunciat la supressió de tota ajuda 
econòmica per al servei de transport escolar del qual 
fins ara disposaven els alumnes de l’escola Joan Ma
ragall i l’institut JV Foix, centre de secundària que es 
troba molt pròxim.

La pressió feta per l’AMPA de l’escola i les gestions de 
l’Ajuntament finalment han aconseguit que a finals de 
febrer se signés un conveni de corresponsabilitat entre 
l’Ajuntament i la Generalitat per mantenir el servei de 
transport escolar del col·legi Joan Maragall i l’institut 
JV Foix durant dos anys a partir del qual el consistori, 
la Generalitat i les famílies assumiran el cost d’aquest 
servei, que utilitzen diàriament 450 alumnes.

La solució, però, és insuficient ja que obliga les famíli
es a pagar 270 euros per alumne per aquest transport, 
tot i que l’Ajuntament faci l’esforç de destinarhi una 
partida de 120.000 euros anuals.

Atès que en la regulació i definició del transport esco
lar a Catalunya no es té adequadament en compte la 
ubicació dels centres educatius, ni les peculiaritats es
pecífiques del territori ni el criteri d’ubicació geogràfi
ca dels centres i distància dels domicilis de residència 
de l’alumnat

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) Dotar al Consell Comarcal del Vallès Occidental 
dels recursos econòmics necessaris per a què l’alum
nat de l’Escola Joan Maragall de Rubí que viu en bar
ris allunyats d’aquest centre educatiu, pugui disposar 
de servei de transport escolar obligatori i gratuït, re
coneixent l’excepcionalitat a la normativa vigent, ate
ses les especials característiques d’ubicació territori
al d’aquesta escola, evitant que cap família quedi fora 
d’aquest servei per raons sòcioeconòmiques.

2) Revisar el Decret 161/1996, pel qual es regula el 
servei escolar de transport, per tal d’actualitzarlo i 
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modificarlo en el sentit de facilitar el desplaçament de 
l’alumnat de l’educació obligatòria que es trobi en situ
ació de discriminació en l’accés a l’escolaritat a causa 
de la llunyania de la ubicació del centre docent que li 
correspon a la seva zona de residència.

3) Manifestar el suport a l’AMPA de l’escola Joan Ma
ragall de Rubí i a tota la comunitat educativa d’aquest 
centre en la seva reclamació d’una oferta pública, dig
na i de qualitat incloent l’equitat i la igualtat d’oportu
nitats d’accés al transport escolar

Palau del Parlament, 5 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Do
lors Camats i Luis, portaveu GP ICVEUiA; Montser
rat Capdevila i Tatché, diputada del GP SOC; Marta 
Ribas i Frias, diputada GP ICVEUiA

Proposta de resolució de suport al procés 
de pau iniciat entre el Govern de la Repúbli·
ca de Colòmbia i les Forces Armades Revo·
lucionàries de Colòmbia
Tram. 250-01009/10

Presentació
Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió, Gemma Calvet i Barot, 

del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 

de Catalunya, Miquel Iceta i Llorens, del Grup 

Parlamentari Socialista, Sara vilà Galan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa, José María Espejo-

Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 58725 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Mireia Canals i Botines, portaveu a la Comissió d’Ac
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i 
Barot, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació del Grup Parlamentari d’Es
querra Republicana de Catalunya, Miquel Iceta i Llo
rens, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació del Grup Parlamentari Socia
lista, Sara Vilà Galan, portaveu a la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació del Grup Parla
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra 
Unida i Alternativa, José María EspejoSaavedra Co
nesa, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació del Grup Parlamentari de Ciuta
dans, Quim Arrufat Ibáñez, portaveu a la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació del Grup 
Mixt, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos

ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació.

Exposició de motius

Fa només 2 mesos, el Parlament de Catalunya aprova
va la Resolució 321/X en la qual manifesta el seu su
port al procés de pau que s’ha iniciat entre el Govern 
de la República de Colòmbia i els representants de 
les Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - 
Ejército del Pueblo, esperant que permetin una sortida 
política i dialogada del conflicte i la construcció d’una 
pau estable, justa i duradora a Colòmbia.

L’anunci a principis d’aquest mes de novembre d’un 
acord sobre participació política és un pas decisiu per 
consolidar el procés de pau a Colòmbia. Tot i que ce
lebrem aquests avenços, ens preocupa la falta de parti
cipació de la societat civil en el procés, principalment 
de les dones.

Les dones són, a més de víctimes de la violència exer
cida en aquest conflicte, un actor fonamental en l’ela
boració de propostes de construcció de pau i el seu 
paper serà vital en la construcció social, política i eco
nòmica del país després dels acords.

Aquest paper actiu de les dones en situacions de con
flicte no sempre és reconegut. Molt sovint a les taules 
de negociació i als posteriors processos de pau les do
nes no tenen reconegut el paper que els pertoca. Per 
aquest motiu, a l’octubre del 2000 el Consell de Se
guretat de les Nacions Unides va aprovar la Resolució 
1325, en la qual mostra la seva preocupació pel fet que 
la població civil, especialment dones i infants, sigui 
víctima dels conflictes armats. També es fa ressò de la 
manca de reconeixement del paper actiu de les dones 
en la resolució de conflictes, tot reafirmantlo i subrat
llant la importància que participin en igualtat i inter
vinguin plenament en totes les iniciatives de foment de 
la pau i la seguretat.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1) Reitera el suport d’aquest Parlament al procés de ne
gociacions entre el Govern de la República de Colòm
bia i les Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colòm
bia i crida als actors a continuar realitzant els esforços 
necessaris per arribar a un acord final i no aixecarse 
de la taula fins a la seva consecució. Fa també una cri
da als actors a un cessament bilateral del foc, impor
tant per donar confiança al procés i beneficiós per a la 
població civil en zones de conflicte.

2) Demana als actors que negocien a l’Havana que es
coltin i incorporin als seus acords les demandes de la 
societat civil, de les víctimes i en particular les de les 
dones, així com que s’estableixin mecanismes de par
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ticipació en igualtat de condicions. Només d’aquesta 
manera s’aconseguirà una pau estable, justa i duradora 
a Colòmbia.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014

Mireia Canals i Botines, portaveu a la CAEUEC del 
GP de CiU; Gemma Calvet i Barot, portaveu a la 
CAEUEC del GP d’ERC; Miquel Iceta i Llorens, por
taveu a la CAEUEC del GP SOC; Sara Vilà Galan, 
portaveu a la CAEUEC GP ICVEUiA; José María 
EspejoSaavedra Conesa, portaveu a la CAEUEC del GP 
de C’s; Quim Arrufat Ibáñez, portaveu a la CAEUEC 
del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció del baixador de Roda de Berà · 
Creixell a la línia 2 del servei de rodalia de 
Tarragona
Tram. 250-01010/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58738, 58805  / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 18.03.2014

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 municipi de Roda de Barà (Tarragonès) s’ha con
vertit en els darrers anys en un important nucli de po
blació del Camp de Tarragona. Actualment les pobla
cions veïnes de Creixell i de Roda de Barà, tenen un 
cens de més de 10.000 habitants, que tenen en aques
tes poblacions la seva primera residència. Però cal te
nir en comte, que durant l’època estival, la població 
d’aquests municipis pot arribant fins als 90.000.

Molts dels habitants de Roda de Barà, tenen els seus 
llocs de treball en altres poblacions. Alguns casos, en 
les poblacions veïnes, altres però, en ciutats més allu
nyades com pot ser el cas de Tarragona, o fins i tot 
Barcelona. Això exigeix un accés ràpid i còmoda a la 
xarxa de ferrocarril.

La manca d’estacions de tren a la població de Roda de 
Barà obliga als ciutadans d’aquests municipis despla
çarse a altres poblacions, on troben les estacions de 
tren més pròximes, com Torredembarra o Sant Vicenç 

de Calders, amb l’augment del trànsit de vehicles pri
vats amb tot el que això comporta tant des d’un punt 
de vista mediambiental com de la seguretat.

Ara, amb la posada en funcionament de la línia de 
rodalies de Tarragona RT2 entre l’Arboç i Cambrils 
és una ocasió immillorable per millorar el servei als 
ciutadans d’aquestes poblacions.

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 de Catalunya a realitzar les gestions necessàries 
davant el Ministeri de Foment i l’Administrador d’In
fraestructures Ferroviàries per tal s’iniciïn les obres de 
construcció d’un baixador «Roda de Barà  Creixell» 
a la línia de Rodalies de Tarragona RT2 entre l’Arboç 
i Cambrils al terme municipal de Roda de Barà (Tar
ragonès).

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICVEUiA Diputada GP ICVEUiA 

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de la consulta del Servei d’Al·lergologia de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 250-01011/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58812 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Durant el mes de Desembre del 2013, la consulta del 
Servei d’Al·lèrgia que atenia a pacients amb intoleràn
cies o al·lèrgies a medicaments de l’hospital Vall d’He
bron es va tancar, desprogramant a les persones en 
llista d’espera (aproximadament 300), sense cap expli
cació o alternativa. Fins a dia d’avui encara aquest pa
cients no saben quan podran ser atesos en el seu hospi
tal públic de referència.
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A les entitats veïnals de Nou Barris, s’han adreçat di
versos veïns/veïnes que estan esperant les proves d’al
lèrgies a medicaments. Es tracta de persones grans que 
pateixen diverses patologies de base i tenen problemes 
en la prescripció de medicaments per part dels metges 
de família. Des de les entitats han donat suport a aques
tes persones afectades i han ajudat a gestionar la presen
tació de reclamacions i queixes al Síndic de Greuges.

Així mateix, amb data 23 de gener com a entitats, van 
cursar per registre de l’hospital Vall d’Hebron un es
crit dirigit a Gerència, demanant la posada en marxa 
de l’esmentada consulta.

Fins ara no han obtingut cap resposta.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a reobrir 
de forma immediata la consulta del Servei d’Al·lèrgia a 
pacients amb intoleràncies a medicaments de l’hospi
tal Vall d’Hebron.

Palau del Parlament, 4 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Lorena Vicioso Adria
Portaveu GP ICVEUiA Diputada GP ICVEUiA 

Proposta de resolució sobre les ràtios 
d’alumnes a les escoles públiques
Tram. 250-01012/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 58963 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

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

Proposta de Resolució a favor de baixar les 
ràtios de les escoles públiques del país en 
benefici de la qualitat educativa

Des del curs escolar 20122013, el Departament d’En
senyament de la Generalitat de Catalunya ha iniciat 

una política educativa que consisteix en tancar esco
les públiques al nostre país emparantse en criteris de
mogràfics. Algunes d’aquestes xifres demogràfiques 
s’han demostrat poc rigoroses i, per tant, el Departa
ment ha hagut de fer marxa enrere i rectificar el tanca
ment que havia estat prèviament anunciat per la Con
sellera d’Ensenyament.

Per al proper curs 20142015, la Conselleria d’Ense
nyament ha anunciat el tancament de fins a 275 grups 
d’infantil, un ajustament que en alguns centres educa
tius suposarà una reubicació progressiva en instituts. 
De fet, durant el proper curs haurem assolit el màxim 
històric d’alumnes escolaritzats entre 3 i 16 anys en el 
nostre país, 999.081 alumnes.

La gran majoria d’aquests grups eliminats pel De
partament seran de P4 i de P5, donat que el present 
curs 20132014 ja va representar un tancament massiu 
de grups de P3, especialment a l’escola pública. D’a
quests 275 grups eliminats pel Departament, 41 d’ells 
corresponen a centres concertats, per tant, es confirma 
una retallada ideològica per part del Govern de la Ge
neralitat.

Algunes d’aquestes escoles afectades pel tancament 
previst pel Departament d’Ensenyament són: 

− Escola Mirades, de Torredembarra (Tarragonès).

− Germans Amat, de Terrassa (Vallès Occidental).

− Rosa dels Vents, de Barcelona (Barcelonès).

− Escola Sant Baldiri, de Lliçà d’Amunt (Vallès Ori
ental) que es fusionarà amb un altre centre.

− Escola Poblenou, de Pineda de Mar (Maresme) que 
es fusionarà amb un altre centre.

En aquests centres, hem d’afegir un tancament pro
gressiu d’altres escoles públiques del nostre país, com 
per exemple l’Escola Montpedrós (Santa Coloma de 
Cervelló), Tresfonts (Barcelona), i Mare de Déu del 
Rocío (Sant Vicenç dels Horts). A aquesta llista de 
centres amb tancament progressiu, cal afegir els que 
ja van ser anunciats el curs passat: Gil Cristià (Selva 
del Camp), Vilamagore (Sant Pere de Vilamajor) i El 
Castell (Tona).

Aquest tancament de centres educatius, reubicacions i 
fusions poden provocar l’increment de ràtios, ja prou 
massificades en molts casos, a les escoles públiques 
que comparteixen zones educatives.

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) Reconsiderar l’anunci de tancament de centres edu
catius públics amb l’objectiu de garantir l’educació de 
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proximitat de forma corresponsable amb el món local 
i amb la participació de les famílies i la resta de la co
munitat educativa.

2) Aprofitar la decreixement demogràfic per rebaixar 
les ràtios d’alumnes als centres d’educació infantil, 
primària i secundària públics amb l’objectiu de millo
rar i/o reforçar la qualitat educativa d’aquestes escoles.

3) Estudiar, en determinats centres i amb coresponsa
bilitat del món local i la participació de tota la comuni
tat educativa, la implementació de projectes d’institut
escola amb l’objectiu de reforçar la qualitat educativa.

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICVEUiA Portaveu adjunt GP ICVEUiA 

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Reial decret 1513/2006, pel qual s’esta·
bleixen els ensenyaments mínims de l’edu·
cació primària
Tram. 250-01013/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlamento

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

Exposición de motivos

El BOE del martes 11 de marzo de 2014 publicó el 
contenido del fallo del Tribunal Constitucional, conte
nido en la sentencia 24/2014, de 13 de febrero, en rela
ción al conflicto de competencia planteado por la Ge
neralitat en 2007, contra el Real Decreto 1513/2006, 
de 7 de diciembre, por el que se establecen las en
señanzas comunes mínimas de la educación primaria.

El Tribunal Constitucional ha desestimado íntegra
mente el conflicto planteado por la Generalitat, en 
ámbitos como el tiempo mínimo diario de lectura, 
las funciones del tutor, la escolarización de alumnos 
con necesidades especiales o la organización de la en
señanza en las lenguas oficiales. En todos ellos la Ge
neralitat estimó que el Estado invadía sus competenci
as, los impugnó, y todos ellos han sido desestimados 
por el tribunal.

Uno de los aspectos contenidos en el decreto estatal 
fue la obligatoriedad de que al menos 3 de las 25 horas 
lectivas semanales en primaria, el 12%, se aplicasen 
a la enseñanza en castellano de la lengua castellana.

Escudándose en el conflicto planteado, la Generalitat 
no aplicó la tercera hora de castellano según le obli
gaba el decreto estatal, dejando a la voluntad de cada 
centro su aplicación.

Cabe señalar que actualmente algunos centros públi
cos imparten las 2 horas semanales mínimas, a que les 
obliga la Generalitat, de enseñanza de la lengua ofici
al común, el castellano, en catalán, lo que reduce aún 
más la presencia efectiva de esta lengua oficial en el 
sistema catalán.

La actitud de la Generalitat de no aplicar la tercera ho
ra fue impugnada en el año 2008 por una asociación 
de ciudadanos ante el TSJC, quien acordó suspender la 
aplicación de esta tercera hora, con carácter universal 
y obligatorio, hasta que el Tribunal Constitucional re
solviera este conflicto, lo que, como se ha dicho al ini
cio, se ha producido ya.

Entendemos que no existe en este momento ningún 
impedimento, duda, ni conflicto competencial para 
que el RD 1513/2006, vigente desde hace más de siete 
años en toda España, se aplique ya en la escuela cata
lana. Al contrario, la obligatoriedad de su cumplimi
ento por la Generalitat está ya avalada por el Tribunal 
Constitucional y el TSJC.

También hay que decir que el cumplimiento de este de
creto, con la introducción de una tercera hora de cas
tellano, implica que la otra lengua oficial, el catalán, 
ocupará el 88% del horario lectivo, lo que, por sentido 
común, creemos que no pone en riesgo el aprendizaje 
y conocimiento de la lengua cooficial.

Y, finalmente, estudiar 3 horas de castellano a la se
mana frente a 22 horas en catalán está muy lejos del 
sistema de conjunción lingüística o bilingüismo in
tegral para la enseñanza, sistema propio de nuestra 
normativa: las leyes de Normalización Lingüística de 
1983 y Política Lingüística de 1998.

Propuesta de resolución

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

1. Garantizar que todos los centros sostenidos con fon
dos públicos en Cataluña cumplan el Real Decreto 
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se estable
cen las enseñanzas comunes mínimas de la educación 
primaria.

2. Específicamente, realizar el desarrollo reglamentario 
necesario para que todos los centros sostenidos con fon
dos públicos en Cataluña impartan 3 horas semanales 
de enseñanza de la lengua castellana, en cumplimiento 
del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre.
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3. Garantizar que las 3 horas semanales mínimas de 
enseñanza de lengua castellana se imparten en caste
llano en todos los centros sostenidos con fondos públi
cos en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 13 de marzo de 2014

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

Proposta de resolució sobre el compte de 
Twitter del col·lectiu Mossos per la Indepen·
dència
Tram. 250-01014/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 59071 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu, Matías Alonso 
Ruiz, 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 d’Interior.

Exposició de motius

El col·lectiu «Mossos per la Independència» es defineix 
al seu compte oficial de la xarxa social Twitter que es 
tracta d’una «Sectorial de l’Assemblea Nacional Cata
lana que acull a tots els Mossos d’Esquadra que volen 
treballar a favor de la Independència de Catalunya». 
Aquest col·lectiu ha penjat tuits en aquesta xarxa que 
són clarament il·legals i que atempten, de nou, contra el 
prestigi del Cos dels Mossos d’Esquadra, la policia 
autonòmica oficial de la Generalitat de Catalunya.

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. Identificar la persona o persones responsables de la 
gestió del compte a Twitter «@ANC_Mossos»?

2. Prendre les mesures necessàries per que aquest 
compte a Twitter es tanqui de forma immediata.

3. Adoptar les mesures disciplinàries o legals adients 
contra els responsables de la gestió d’aquest compte a 
Twitter, en aplicació de la legalitat vigent.

4. Instar a l’Assemblea Nacional Catalana a que desis
teixi d’immediat de fer un ús sectari i contrari a la le

galitat vigent del bon nom i el prestigi de la Policia de 
Catalunya  CME.

5. Prendre les mesures necessàries per tal d’impedir 
de forma immediata qualsevol ús de la imatge i del 
nom del CME en qualsevol xarxa social o mitjà de co
municació amb la finalitat de promoure el sectarisme i 
la divisió en el si de la societat catalana, com es pretén 
fer des de l’ANC.

6. Iniciar els procediments sancionadors per via admi
nistrativa i, si escau per via judicial, per tal de que dei
xin de produirse de forma impune aquest tipus d’ac
tivitats contràries a la legalitat vigent i que provoquen 
una situació de divisió interna en el CME i de desem
para i greu preocupació en bona part de la ciutadania 
catalana. 

7. Informar en seu parlamentària en el termini de qua
rantacinc dies del grau de compliment d’aquesta re
solució.

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Carina Mejías Sánchez Matías Alonso Ruiz
Portaveu del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre la transposició 
de la Directiva 2006/123/CE, relativa a les 
màquines de joc sense premi
Tram. 250-01015/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59148 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

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 d’Economia, Finances i Pressupost.

Exposició de motius

Les màquines de videojocs accionades per monedes 
que no proporcionen al jugador cap tipus de premi, 
com són els simuladors de cotxes o les màquines de 
ball, han estat tradicionalment incloses en la legisla
ció del joc de Catalunya. Aquest tipus de màquines 
de videojocs sense premi es denominen en la legisla
ció catalana com màquines de Tipus A. Malgrat que 
aquestes màquines de Tipus A no són màquines de 
joc, sinó un servei d’oci, la legislació catalana les sot
met a un fort règim d’autorització prèvia similar al 
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de les màquines de joc amb premi, incloent inscrip
ció prèvia en registres, autoritzacions d’instal·lació en 
determinats establiments i pagament d’elevades fian
ces. La Directiva Europea 2006/123/CE relativa a la 
llibertat de serveis al mercat interior exigeix l’elimi
nació dels règims d’autoritzacions prèvies per a tots 
els serveis prestats dins de la Unió Europea. En l’any 
2009 la Llei bàsica estatal 17/2009 va transposar 
aquesta directiva, desplaçant la normativa autonòmi
ca. Per aquest motiu la Comissió Europea ha obert 
un procediment d’infracció a través del protocol pilot 
UE 5182/13/ contra Catalunya. Malgrat això les au
toritats de Joc catalanes segueixen sense complir la 
Directiva Europea, i la UE pot imposar sancions per 
aquest motiu.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern: 

A realitzar les modificacions legals pertinents per tal de 
reglamentar i transposar la Directiva Europea 2006/123/
CE a les màquines de joc sense premi, tal com ja han fet 
altres CCAA.

Palau del Parlament, 12 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICVEUiA Diputada GP ICVEUiA 

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un baixador al barri de Bellissens, de Reus
Tram. 250-01016/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59163 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

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

Fa temps que la ciutadania i les institucions econòmi
ques i socials de Reus reclamen la construcció d’un 
baixador al barri de Bellissens, a la ciutat de Reus 
(Baix Camp) tanmateix el nostre grup parlamentari 

i altres hem presentat reiterades iniciatives sol·licitant 
aquesta obra que sense un cost elevat milloraria no
tablement la mobilitat al Camp de Tarragona. Aquest 
baixador facilitaria l’accés dels estudiants al Campus 
de Bellissens, de les persones usuàries a l’Hospital de 
Sant Joan de Reus i dels ciutadans reusencs a d’altres 
infraestructures presents a la zona i en general facili
taria la mobilitat a la ciutat de Reus i a l’àrea metropo
litana de Tarragona.

Ara, amb la posada en funcionament de la línia de ro
dalies de Tarragona RT1 entre Reus i Tarragona és 
una ocasió immillorable per planificar aquesta obra 
reiteradament sol·licitada i que afegeix valor i eficàcia 
a la Proposta de Rodalies què és posarà en marxa el 20 
de març de 2014, tal i com van anunciar el Conseller 
de Territori i Sostenibilitat i la Ministra de Fomento el 
dilluns 10 de març a l’estació ferroviària de Reus

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 de Catalunya a realitzar les gestions necessàries 
davant el Ministeri de Foment i l’Administrador d’In
fraestructures Ferroviàries per tal què s’elabori durant 
el 2014 el projecte de construcció d’un baixador a la 
zona de Bellissens a la línia de Rodalies de Tarrago
na RT1 entre Reus i Tarragona al terme municipal de 
Reus (Baix Camp).

Palau del Parlament, 12 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICVEUiA Diputada GP ICVEUiA 

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre el transport 
sanitari
Tram. 300-00148/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59830 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.03.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
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en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 
de març de 2014.

Sobre el transport sanitari.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre les necessitats 
d’escolarització i d’equipaments educatius
Tram. 300-00149/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59948 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.03.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla
ment del Parlament, presenta al Govern la interpel
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de març 
de 2014.

Sobre necessitats d’escolarització i d’equipaments 
educatius.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICVEUiA

Interpel·lació al Govern sobre la situació del 
Programa de desenvolupament rural de Ca·
talunya
Tram. 300-00150/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 59985 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.03.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
26 i 27 de març de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern sobre la situa
ció actual del Programa de Desenvolupament Rural de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de març de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre les accions per 
a potenciar el teixit productiu per mitjà del 
Barcelona Mobile World Capital
Tram. 300-00151/10

Presentació
Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 59998 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.03.2014

A la Mesa del Parlament

Roger Torrent i Ramió, diputat del Grup Parlamenta
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 26 i 27 de març de 2014.

– Quines accions pensa emprendre el govern de la Ge
neralitat per potenciar el teixit productiu a través del 
Mobile World Capital Barcelona?

Palau del Parlament, 21 de març de 2014

Roger Torrent i Ramió
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre la internacio·
nalització del dret a decidir i de la consulta 
sobre el futur polític de Catalunya
Tram. 300-00152/10

Presentació
Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 59999 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.03.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Solé i Ferrando, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 26 i 27 de març de 2014.
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– Quines accions pensa emprendre el govern de la Ge
neralitat en relació a la internacionalització del dret a 
decidir de la ciutadania de Catalunya i de la consulta 
sobre el futur polític del país, prevista pel 9 de novem
bre?

Palau del Parlament, 21 de març de 2014

Jordi Solé i Ferrando
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a garantir l’ordre públic, la seguretat ciu·
tadana i les institucions de govern davant 
possibles mobilitzacions massives
Tram. 300-00153/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 60000 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.03.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 
de març de 2014.

– Quines mesures pensa prendre el Govern de la Ge
neralitat per mantenir l’ordre públic, la seguretat ciuta
dana i la capacitat plena de les institucions de govern 
cas que es produeixin mobilitzacions massives en els 
termes que estan promovent algunes organitzacions 
enguany a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de març de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre els criteris 
d’elaboració i difusió de les enquestes del 
Centre d’Estudis d’Opinió
Tram. 300-00154/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 60001 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.03.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 

el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 26 i 27 març de 2014.

– Sobre els criteris d’elaboració i difusió de les en
questes del Centre d’Estudis d’Opinió.

Palau del Parlament, 21 de març de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges al Parlament 
corresponent al 2013
Tram. 360-00011/10

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Infor
me en la sessió núm. 6, tinguda el 17.03.2014, DSPC– 
C 369.
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Renúncia a la condició de diputat

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de 
març de 2014, d’acord amb l’article 17.a del Reglament, 
ha pres nota de la renúncia a la condició de diputat al 
Parlament de Catalunya de Jaume Collboni i Cuadrado, 
del GP Socialista, amb efectes del 18 de març de 2014.

Palau del Parlament, 18 de març del 2014

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

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la sec-
ció 4.67.

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Afers Institu·
cionals
Tram. 410-00001/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 59152 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Celestino Corbacho i Chaves ha estat designat mem
bre de la Comissió d’Afers Institucionals.

Palau del Parlament, 14 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
354/X, sobre la redacció d’un pla de revita·
lització econòmica de les comarques que te·
nen centrals nuclears
Tram. 290-00309/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 58255 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 29000309/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 354/X, 
sobre la redacció d’un pla de revitalització econòmica 
de les comarques que tenen centrals nuclears.

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do
nar compliment a la Resolució 354/X, sobre la redacció 
d’un pla de revitalització econòmica de les comarques 
que tenen centrals nuclears (núm. tram. 29000309/10), 
us informo que el Departament d’Empre sa i Ocupació 
disposa del Pla Estratègic Empresarial i per l’Ocupa
ció de les Terres de l’Ebre impulsat pel Govern i elabo
rat per la Universitat Rovira i Virgili, i que ha comptat 
amb la participació de les institucions polítiques, soci
als i econòmiques d’aquest territori. Actualment, s’es
tà valorant i estudiant les propostes concretes d’actua
ció que afavoreixen l’activitat industrial a les Terres de 
l’Ebre per tal que siguin compatibles amb l’actual esce
nari de consolidació pressupostària.

Així mateix, en data 20 de desembre de 2013, s’ha in
format al Ministre d’Indústria, Energia i Turisme del 
punt b) d’aquesta resolució per tal d’aconseguir la re
vocació del Decret que anul·la les primes a les energies 
renovables, d’acord amb l’escrit adjunt.

Barcelona, 10 de març de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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 
368/X, sobre la creació de centres logístics 
i de distribució de mercaderies a les comar·
ques de Tarragona i la construcció del cen·
tre logístic del Baix Penedès
Tram. 290-00323/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 58633 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Núm. Resolució: 29000323/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 368/X, 
sobre la creació de centres logístics i de distribució de 
mercaderies a les comarques de Tarragona i la cons
trucció del centre logístic del Baix Penedès.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 368/X, sobre la 
creació de centres logístics i de distribució de merca
deries a les comarques de Tarragona i la construcció 
del centre logístic del Baix Penedès (núm. tram. 290
00323/10), us informo del següent:

El Govern està impulsant a través de Cimalsa la crea
ció i el desenvolupament de diferents centres logístics 
a les comarques de Tarragona, com són:

– CIM del Camp de Tarragona, situat entre els termes 
municipals de Tarragona, Reus, i La Canonja. Finalit
zada una primera fase (sector Oest) que està en procés 
de comercialització malgrat que encara queden algu
nes parcel·les disponibles tant per usos logístics com 
per als serveis associats. La segona fase està en procés 
de tramitació urbanística, procediment més complex i 
dificultós atès que hi ha hagut la segregació del muni
cipi de La Canonja.

– LOGIS intermodal Penedès. El 31 de juliol de 2012 
es va aprovar el PDU, amb la voluntat de no aturar 
la tramitació. El Govern va decidir continuar la seva 
tramitació aprofitant els anomenats Plans Directors de 
nova generació. El 29 de juliol de 2013 el Govern de la 
Generalitat va encarregar a la Direcció General d’Or
denació del Territori i Urbanisme la redacció d’aquest 
planejament.

Des del Departament s’està treballant per tal de con
sensuar amb els ajuntaments afectats el document d’ob
jectius i propòsits generals del Pla director urbanístic 
Logis Intermodal Penedès, que comprèn els municipis 
de l’Arboç, Banyeres del Penedès, Castellet i la Gornal, 
Sant Jaume dels Domenys i Santa Margarida i els Mon
jos i que tindrà per objecte la revisió del Pla director 

urbanístic per al desenvolupament d’infraestructures vi
àries, ferroviàries i logístiques a les comarques de l’Alt 
Penedès i el Baix Penedès, delimitant i ordenant sectors 
d’interès supramunicipal d’especial rellevància econò
mica i de característiques singulars que la implantació 
de la plataforma logística requereix.

– LOGIS intermodal Montblanc: El passat dia 3/3/14 
es va aprovar inicialment el Pla parcial.

Cimalsa també analitza la viabilitat de la implantació 
d’una plataforma logística a les terres de l’Ebre.

Paral·lelament, Cimalsa a través de fires logístiques i 
simposis, i amb el diàleg competitiu amb els princi
pals operadors del sector cerca, l’interès dels inversors 
a través de diferents fórmules per a captar demanda o 
inversors per al seu desenvolupament. D’aquestes ac
cions ja se’n va informar en relació amb una Proposi
ció de llei sobre el Penedès. Cimalsa també impulsa i 
vetlla per a què les connexions a les principals infra
estructures de transport ajudin a fer mes competitives 
aquestes plataformes (connexió a l’autopista i al ter
cer fil per al LOGIS Penedès i continuïtat de l’autovia 
LleidaMontblancTarragona).

Barcelona, 10 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
369/X, de suport a la Comissió del Riu Llo·
bregat i al Manifest pel riu Llobregat
Tram. 290-00324/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 58634 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Núm. Resolució: 29000324/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 369/X, 
de suport a la Comissió del Riu Llobregat i al Manifest 
pel riu Llobregat.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 369/X, de suport a la 
Comissió del Riu Llobregat i al Manifest pel riu Llo
bregat (núm. tram. 29000324/10), us informo del se
güent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és conscient de 
la importància del riu Llobregat per satisfer les dife
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rents demandes ordinàries, així com també per garan
tir diferents accions que integrin el riu en la vida so
cial dels municipis del Baix Llobregat. En els darrers 
anys, l’ACA ha desenvolupat importants actuacions en 
abastament, sanejament i millora del medi a la conca 
i actualment dóna suport al desenvolupament d’acti
vitats que aportin un millor coneixement dels valors 
del riu.

D’altra banda, el director de l’ACA es va reunir el 
passat mes d’octubre amb diversos representants de 
la comissió, oferint el suport tècnic de l’ACA. A mit
jans de febrer, es va dur a terme una reunió de segui
ment amb diversos representants de la plataforma, que 
s’erigeixen com a interlocutors de la mateixa. Es va 
plantejar la possibilitat que quan l’ACA hagi enllestit 
l’IMPRESS, aquest es presenti a la comissió per ana
litzarlo de manera conjunta.

Barcelona, 6 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
378/X, sobre la modificació del mapa de zo·
nes del sistema tarifari integrat
Tram. 290-00333/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 58635 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Núm. Resolució: 29000333/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 378/X, 
sobre la modificació del mapa de zones del sistema ta
rifari integrat.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment de la Resolució 378/X, sobre la 
modificació del mapa de zones del sistema tarifari in
tegrat (núm. tram. 29000333/10), us informo del se
güent:

La revisió del sistema de zonificació es preveu afrontar 
en el marc del desenvolupament del procés iniciat per 
a l’establiment del nou sistema de gestió TMobilitat, 
que ha de permetre amb la incorporació de la tecnolo
gia sense contacte una nova concepció de la relació en
tre el ciutadà i els gestors del sistema tarifari integrat 
passant d’una relació d’usuari a la de client que perme
ti atendre i donar una solució adequada a cada deman

da de mobilitat atenent al nombre de desplaçaments 
realitzats de forma que s’afavoreixi als usuaris que fan 
un major ús de la xarxa de transport públic.

D’altra banda, la prolongació de recorregut de Sant 
Cugat del Vallès a Molins de Rei de la línia R1 no 
resulta viable en aquests moments, sens perjudici que 
sigui una actuació a tenir en compte en la reconfigura
ció futura dels serveis de Rodalies de Catalunya.

Pel que fa l’intercanviador entre les estacions de Volpe
lleres (FGC) i Sant Cugat del Vallès (Rodalia), aquesta 
actuació està inclosa en el «Plan de infraestructuras 
ferroviarias de cercanías de Barcelona 20082015» i 
en el «Pla Director d’Infraestructures del Transport 
públic col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barce
lona 20112020».

Finalment, aquest Departament ha demanat de forma 
reiterada, en les diferents reunions que manté amb el 
Ministeri de Foment per al seguiment del Pla de Ro
dalies, l’impuls dels estudis i projectes per poder dis
posar a mitjà termini d’aquest intercanviador, i d’altra 
banda, introduir a curt termini, millores en la connec
tivitat de les dues estacions existents.

Barcelona, 6 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
379/X, sobre la gestió de la finca Bombita, 
de Deltebre
Tram. 290-00334/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 58636 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibiilitat

Núm. Resolució: 29000334/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 379/X, 
sobre la gestió de la finca Bombita, de Deltebre.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 379/X, sobre la ges
tió de la finca Bombita, de Deltebre (núm. tram. 290
00334/10), us informo del següent:

Aquest Departament ha tramès un escrit d’invitació al 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
per impulsar la formació d’aquesta Comissió Mixta, 
ja que es considera el marc adequat on les administra
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cions implicades podran establir i consensuar les ba
ses per a un ús sostenible i acord amb la situació actual 
de la finca Bombita.

D’altra banda, la Secretaria de Medi Ambient i Sos
tenibilitat s’ha adreçat a la Secretaria d’Estat de Medi 
Ambient per tal que consideri la conveniència d’iniciar 
el tràmit de transferència de titularitat en favor de la 
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
380/X, sobre la devolució de l’aportació eco·
nòmica de l’Ajuntament de Barcelona a la 
Generalitat destinada a Spanair
Tram. 290-00335/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 58364 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 29000335/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 380/X, 
sobre la devolució de l’aportació econòmica de l’Ajun
tament de Barcelona a la Generalitat destinada a Spa
nair.

Comissió Competent: Afers Institucionals

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 380/X, sobre la de
volució de l’aportació econòmica de l’Ajuntament de 
Barcelona a la Generalitat destinada a Spanair (núm. 
tram. 29000335/10), us informo del següent: 

Amb data 30 de novembre de 2011 es va signar el Con
veni entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Barcelona per a la promoció econòmica i consoli
dació de Barcelona i la seva àrea d’influència com una 
destinació de referència en turisme, on s’establia que 
l’Ajuntament de Barcelona aportava a la Generalitat de 
Catalunya 25,0 M€ per a la promoció econòmica de 
la ciutat.

Al pacte quart de l’esmentat conveni, es determinava 
que la Generalitat de Catalunya retornaria a l’Ajunta
ment de Barcelona la mateixa quantitat amb aporta
cions dineràries a càrrec dels seus pressupostos durant 
el període 20122016, o bé, mitjançant la realització 
d’inversions en projectes i actuacions de competència 
o interès municipal per un import equivalent.

Amb data 27 de novembre de 2012, la Comissió de 
seguiment del conveni, integrada per la Generalitat i 
l’Ajuntament, i organismes encarregats per vetllar pel 
compliment i seguiment del mateix, van acordar do
nar per compensat el deute dels 25,0 M€ amb l’Ajunta
ment com a contrapartida dels 29,0 M€ invertits per la 
Generalitat de Catalunya en obra d’interès municipal a 
la ciutat, d’acord amb el catàleg aprovat.

Amb data 3 de juny de 2013 es va reunir la Comissió 
de Seguiment i va acordar revisar parcialment el con
tingut dels acords adoptats en sessió de 27 de novem
bre de 2012, en el sentit de modificar la consideració 
d’algunes de les obres concretes a què feia referència 
l’esmentat acord i, simultàniament, donar per reoberta 
l’aplicació a aquests efectes, del Conveni de 30 de no
vembre de 2011.

El passat 6 de novembre de 2013, amb la voluntat de 
fer un nou seguiment i anar incloent noves obres, es va 
tornar a reunir i va acordar, per unanimitat, prendre 
en consideració un seguit d’obresinversió als efectes 
del compliment d’allò previst en el Conveni de 30 de 
novembre de 2011, d’acord amb el criteri de ser obres
inversions les que, en la seva totalitat o en una part de 
la inversió, s’hagi meritat o meriti a partir de la data 
de 30 de novembre de 2011.

Es va acordar, també per unanimitat, establir com a cri
teri de la comissió determinar la inclusió de l’obra en 
el còmput anual les obres en l’any d’inici d’aquestes.

La comissió, òrgan encarregat de vetllar pel seguiment 
i l’acompliment del conveni, ha considerat, doncs, les 
obres iniciades amb posterioritat al 30.11.2011. Durant 
la seva vigència, s’anirà reunint per anar introduint no
ves inversions d’interès municipal a la ciutat de Bar
celona, executades per la Generalitat de Catalunya, a 
mesura que s’iniciïn les obres fins a completar l’import 
de 25.000.00 M€

Barcelona, 7 de març de 2014

Andreu MasColell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 
301/X, sobre la situació de la joventut
Tram. 290-00428/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 58758 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

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
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para del que disposa l’article 94 del Reglament del 
Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució 301/X, amb 
número de tramitació 29000428/10, sobre la situació 
de la joventut, el control de compliment de la qual cor
respon a la Mesa del Parlament, atès que l’abast mate
rial de la informació requereix temps suficient per po
der elaborar l’informe de retiment de comptes.

Barcelona, 7 de març de 2014

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern i titular del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governa
ció i Relacions Institucionals (reg. 58758).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 18.03.2014 al 07.04.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 08.04.2014, a 
les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Control del compliment de la Resolució 
499/X, sobre la presentació del projecte pre·
vist per al centre Arts Santa Mònica
Tram. 290-00447/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 58817 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa de la comissió de cultura i llengua

Núm. Resolució: 29000447/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 499/X, 
sobre la presentació del projecte previst per al centre 
Arts Santa Mònica.

Comissió Competent: Cultura i Llengua

El projecte previst per a l’Arts Santa Mònica Centre de 
la Creativitat es va presentar públicament el passat 18 
de novembre de 2013, del qual s’hi adjunta una còpia. 
En aquest projecte es defineix l’equipament com a es
pai pluridisciplinar i punt de trobada del talent creatiu 
per tal d’apostar per la difusió de la creativitat catala

na, la innovació, el risc i la reflexió. Amb una mira
da oberta i transversal, esdevé un espai de confluèn
cia de les diferents disciplines creatives que treballa 
per als següents objectius: donar a conèixer la crea
ció contemporània de forma àmplia i multidisciplinar, 
promoure la reflexió i el debat d’idees en el context 
d’un món en transformació, potenciar la connexió i el 
treball en xarxa i impulsar l’oferta de formació i asses
sorament per a creadors, emprenedors i empreses. Un 
espai que es constitueix també com a node de la Xarxa 
de Centres d’Arts Visuals a Catalunya.

Així, amb l’objectiu de consolidar un espai propi per 
a la exhibició i difusió de la creativitat catalana con
temporània per a impulsar la creació que es fa al  país, 
obrir noves oportunitats als creadors i posarlos en 
dià leg amb altres creadors locals, nacionals i interna
cionals, així com amb agents i emprenedors que pu
guin contribuir a la seva carrera, els projectes expo
sitius potenciaran l’atenció als creadors emergents en 
disciplines diverses.

L’Arts Santa Mònica Centre de la Creativitat no té per
sonalitat jurídica pròpia i es troba integrat dins la prò
pia estructura del Departament de Cultura, motiu pel 
qual el personal que hi treballa està adscrit a la Di
recció General de Creació i Empreses Culturals. Tan
mateix, l’equip més directament vinculat al projecte 
consta detallat en el document annexat.

En allò que fa referència al pressupost, el Departament 
de Cultura es remet a les dades aportades en la com
pareixença del pressupost, de data 28 de novembre 
de 2013.

Quant a la selecció de la direcció, històricament de ca
ràcter discrecional i actualment coberta amb personal 
propi del Departament, la previsió és que d’aquí a un 
màxim de dos anys s’haurà convocat un concurs per 
elegir nou director, una vegada el nou projecte es trobi 
consolidat.

Barcelona, 12 de març de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 55/X, 
sobre les mesures contra la malnutrició in·
fantil
Tram. 390-00055/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 58343 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Moció: 39000055/10

Sobre: Control compliment de la Moció 55/X, sobre 
les mesures contra la malnutrició infantil

Comissió Competent: Benestar, Família i Immigració

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 55/X, sobre les mesures contra 
la malnutrició infantil (núm. de tram. 39000055/10), 
us informo que el passat dia 5 de febrer el Departament 
de Benestar Social i Família va presentar el document de 
proposta del Pacte per a la lluita contra la pobresa a 
Catalunya. Aquest document inclou un Pla d’acció que 
concreta totes les mesures i actuacions que el Govern 
desenvoluparà fins el 2016 per lluitar contra la pobresa.

La pobresa i la inclusió social en la infància és un eix 
prioritari d’actuació dins del Pla d’acció i, entre d’altres, 
es fixen com a objectius millorar la cobertura de les ne
cessitats bàsiques d’alimentació de les persones i famí
lies en situació o risc d’exclusió social, millorar la co
ordinació dels punts actuals de distribució d’aliments i 
elaborar un model de servei de distribució d’aliments 
i incorporarlo a la Cartera de Serveis Socials.

El Pacte per a la Infància a Catalunya inclou un apartat 
específic de pobresa infantil. El Pla de transició 2013
2014 d’infància i adolescència estableix fins a 11 actua
cions en aquest àmbit, moltes de les quals ja s’estan du
ent a terme, entre les quals cal destacar la creació de 
nous models de serveis d’intervenció socioeducativa no 
residencial per a infants i adolescents en risc i les seves 
famílies, mesures que faciliten l’accés a les activitats de 
lleure d’infants i adolescents en situació de risc o desen
volupar el programa Educant en responsabilitat.

D’altra banda, els departaments de Benestar Social i 
Família i Ensenyament, juntament amb la Federació 
de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques van signar, el dia 15 de  juliol 
de 2013, el protocol Per a la detecció i seguiment de 
situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i ado-
lescents amb caràcter indefinit mentre no hi hagi nor
mativa o acords conjunts posteriors que fixin altres 

actuacions al respecte. S’ha fet públic al portal de cen
tres educatius del Departament d’Ensenyament.

Durant el darrer trimestre de l’any 2013, els departa
ments de Benestar Social i Família, Ensenyament i 
Salut han elaborat el Document de desenvolupament 
del protocol per a la detecció i seguiment de situacions 
d’especial dificultat en l’alimentació d’infants i adoles-
cents, on es recull la tasca que es duu a terme des de les 
xarxes social, educativa i sanitària per atendre de ma
nera coordinada les necessitats alimentàries de la po
blació, especialment dels infants i adolescents.

Aquest any el Govern destinarà més de 850 milions 
d’euros a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social; 
d’aquests, més de 218 milions d’euros es destinaran a 
la lluita contra la pobresa i per la inclusió social dels 
infants i adolescents.

Barcelona, 11 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Moció 57/X, 
sobre el futur dels mitjans públics
Tram. 390-00057/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 58380 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 94 del Reglament 
del Parlament i, per tal de donar compliment a la Mo
ció 57/X del Parlament de Catalunya, sobre el futur 
dels mitjans públics audiovisuals (39000057/10), el 
control de la qual correspon a la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, sol·licito pròrroga del termini de la tra
mitació de referència.

Francesc Homs i Molist
Barcelona, 10 de març de 2014

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de la Presidèn
cia (reg. 58380).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 22.04.2014 al 13.05.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 14.05.2014, a 
les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.
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Control del compliment de la Moció 65/X del 
Parlament de Catalunya, sobre polítiques de 
seguretat pública
Tram. 390-00065/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 58644 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.03.2014

A la Mesa del Parlament

Ramon Espadaler i Parcerisas, Conseller d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de l’apartat e) de la Moció 
65/X del Parlament de Catalunya, amb número de tra
mitació 39000065/10, sobre polítiques de seguretat 
pública, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió d’Interior.

Barcelona, 10 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 
58644).
Pròrroga apartat e: d’acord amb els articles 94 i 140.3 
del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 
15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per 
a retre comptes davant la Comissió corresponent, el 
qual finirà el 25.04.2014, a les 09:30 h.
Pròrroga apartats a, b i c: d’acord amb els articles 94 i 
140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrro
ga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern 
per a retre comptes davant la Comissió corresponent, 
el qual finirà el 29.05.2014, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

Control del compliment de la Moció 81/X, 
sobre la llicència esportiva única
Tram. 390-00081/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, 18.03.2014

Control del compliment de la Moció 82/X, 
sobre les polítiques contra el frau fiscal
Tram. 390-00082/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, 18.03.2014

Control del compliment de la Moció 83/X, 
sobre les polítiques de conservació i gestió 
del medi natural
Tram. 390-00083/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, 18.03.2014

Control del compliment de la Moció 84/X, 
sobre la salut i la malnutrició infantils
Tram. 390-00084/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, 18.03.2014

Control del compliment de la Moció 85/X, 
sobre la singularitat d’Aran
Tram. 390-00085/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, 18.03.2014
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Control del compliment de la Moció 86/X, 
sobre les mesures previstes amb relació a 
l’increment del tipus impositiu de l’impost 
sobre el valor afegit en el sector sanitari del 
10% al 21%
Tram. 390-00086/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, 18.03.2014

4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Generalitat davant el Ple perquè infor·
mi sobre la previsió de declarar unilateral·
ment la independència de Catalunya
Tram. 361-00006/10

Sol·licitud

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 59462).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.03.2014.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co·
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali·
mentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta·
ció i Medi Natural sobre l’estratègia per a 
promoure l’aprofitament energètic de la bio·
massa forestal i agrícola
Tram. 354-00253/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Hortènsia Grau Juan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56288).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Rama
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 24.02.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre els actes commemora·
tius del setanta·cinquè aniversari de l’exili 
republicà
Tram. 354-00255/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 29, tinguda el 19.03.2014, DSPCC 371.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre els actes commemora·
tius del cinquantè aniversari d’Els altres ca-
talans de Francesc Candel
Tram. 354-00256/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 29, tinguda el 19.03.2014, DSPCC 371.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co·
missió d’Afers Institucionals amb la vicepre·
sidenta del Govern sobre les causes de la 
dimissió del secretari de Cooperació i Coor·
dinació de les Administracions Locals
Tram. 354-00262/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 29, tinguda el 19.03.2014, DSPCC 371.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre la política ener·
gètica i el Pla d’energia i canvi climàtic 2012·
2020
Tram. 354-00263/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Portaveu adjunta, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57667).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa
ció, 19.03.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les gestions 
amb les grans empreses industrials per a fer 
front a la crisi econòmica
Tram. 354-00264/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Portaveu adjunta, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57668).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa
ció, 19.03.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les actuacions 
en política industrial i el Pacte per la indús·
tria a Catalunya
Tram. 354-00265/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Portaveu adjunta, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57669).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa
ció, 19.03.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió de Territori i Sostenibilitat amb el con·
seller de Territori i Sostenibilitat sobre el 
procés d’implantació de la T·Mobilitat
Tram. 354-00269/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santa
creu, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 59162).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste
nibilitat, 18.03.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so·
bre la Resolució del director general de la 
Policia de l’11 de març de 2014 i la Instrucció 
7/2014, relatives a les absències del lloc de 
treball per motius de salut, incapacitat tem·
poral i assistència a consulta mèdica dels 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00270/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Calbó i Roca, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 59345).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
19.03.2014.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so·
bre la decisió del Servei Català de Trànsit de 
deixar de multar els vehicles que no tenen 
la inspecció tècnica de vehicles en vigor de·
tectats per radar o lector de matrícules
Tram. 354-00271/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Calbó i Roca, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 59346).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
19.03.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat davant la Co·
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in·
formi sobre el Pla d’homogeneïtzació a les 
vies de peatge i sobre el funcionament i les 
mesures de seguretat del sistema de rodalia 
de Barcelona
Tram. 356-00552/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 19, tinguda el 19.03.2014, DSPCC 372.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Que·
rol, investigador de l’Institut de Diagnosi 
Ambiental i Estudis de l’Aigua, davant la Co·
missió de Territori i Sostenibilitat perquè ex·
pliqui les conseqüències dels alts índexs de 
contaminació atmosfèrica
Tram. 356-00557/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 19, tinguda el 19.03.2014, DSPCC 372.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de la Confederació Catalana d’Em·
preses de Transport de Mercaderies per 
Carretera de Catalunya davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre els incompliments del Govern amb el 
sector del transport de mercaderies per car·
retera
Tram. 356-00559/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 19, tinguda el 19.03.2014, DSPCC 372.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de Medicus Mundi davant la Co·
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co·
operació perquè presenti l’informe «La salut 
en la cooperació i l’ajuda humanitària 2013»
Tram. 356-00606/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Mireia Canals i Botines, del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i Ba
rot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamen
tari Socialista, Juan Milián Querol, del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, Lorena Vi
cioso Adria, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, José 
María EspejoSaavedra Conesa, del Grup Parlamenta
ri de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt 
(reg. 55851).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte
rior, Unió Europea i Cooperació, 13.03.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de la Creu Roja a Catalunya davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra·
ció perquè presenti el sisè estudi de l’Ob·
servatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a 
Catalunya, titulat «L’impacte de la crisi en els 
majors de quaranta·cinc anys»
Tram. 356-00638/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, Pere Bosch Cuen
ca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Eva Granados Galiano, del Grup Par
lamentari Socialista, Rafael López i Rueda, del Grup 
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Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, José 
María EspejoSaavedra Conesa, del Grup Parlamenta
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 58652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 13.03.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 22, tinguda el 18.03.2014, DSPCC 370.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general de Cooperació al Desenvolupament 
i responsable de l’Agència Catalana de Co·
operació al Desenvolupament davant la Co·
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co·
operació perquè presenti les línies mestres 
del seu mandat
Tram. 356-00640/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Miquel Iceta i Llorens, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
58806).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte
rior, Unió Europea i Cooperació, 13.03.2014.

Sol·licitud de compareixença de Javier de 
Pedro, president de la Confederació Hidro·
gràfica de l’Ebre, davant la Comissió de Ter·
ritori i Sostenibilitat perquè informi sobre el 
Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
Tram. 356-00641/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamenta
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 58821).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 14.03.2014.

Sol·licitud de compareixença de Pedro Arro·
jo, fundador de la Fundació Nova Cultura de 
l’Aigua, davant la Comissió de Territori i Sos·
tenibilitat perquè informi sobre el Pla hidro·
lògic de la conca de l’Ebre
Tram. 356-00642/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamenta
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 58821).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 14.03.2014.

Sol·licitud de compareixença de Narcís Prat, 
catedràtic d’ecologia de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla hi·
drològic de la conca de l’Ebre
Tram. 356-00643/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamenta
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 58821).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 14.03.2014.

Sol·licitud de compareixença de Manolo To·
màs, dirigent de la Plataforma en Defensa 
de l’Ebre, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla hi·
drològic de la conca de l’Ebre
Tram. 356-00644/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamenta
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 58821).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 14.03.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de SOS Veneçuela . Barcelona da·
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu·
ropea i Cooperació perquè informi sobre les 
activitats de l’entitat
Tram. 356-00646/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Mireia Canals i Botines, del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, Miquel Iceta i Llo
rens, del Grup Parlamentari Socialista, Juan Milián 
Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, José María EspejoSaavedra Conesa, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 59061).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte
rior, Unió Europea i Cooperació, 18.03.2014.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de Trànsit davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre els errors de·
tectats en les sancions imposades per no ha·
ver passat la inspecció tècnica de vehicles
Tram. 356-00647/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 59062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
19.03.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació d’Unitat contra el Feixisme i el Ra·
cisme davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè informi 
sobre les activitats i els objectius de l’entitat
Tram. 356-00648/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i Barot, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari So
cialista, Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Sara Vilà Galan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa, José María EspejoSa
avedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 59082).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte
rior, Unió Europea i Cooperació, 18.03.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Aliança per la Llibertat de Ve·
neçuela davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè informi 
sobre les activitats de l’entitat
Tram. 356-00649/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Mireia Canals i Botines, del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, Miquel Iceta i Llo
rens, del Grup Parlamentari Socialista, Juan Milián 
Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, José María EspejoSaavedra Conesa, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 59061).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte
rior, Unió Europea i Cooperació, 18.03.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge·
neral de la Policia davant la Comissió d’In·
terior perquè informi sobre la Resolució del 
director general de la policia de l’11 de març 
de 2014 i la Instrucció 7/2014, relatives a les 
absències del lloc de treball per motius de 
salut, incapacitat temporal i assistència a 
consulta mèdica dels membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00653/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 59347).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
19.03.2014.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de Trànsit davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la decisió del 
Servei Català de Trànsit de deixar de multar 
els vehicles que no tenen la inspecció tècni·
ca de vehicles en vigor detectats per radar o 
lector de matrícules
Tram. 356-00654/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 59348).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
19.03.2014.
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Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Co·
missió d’Afers Institucionals perquè presenti 
la Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalu·
nya corresponent al 2013
Tram. 356-00657/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 59692).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 19.03.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Ense·
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre les polítiques del de·
partament i sobre els criteris d’atorgament 
de les beques de menjador
Tram. 355-00122/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del De
partament d’Ensenyament (reg. 58992).
Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni
versitats.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 14.03.2014.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul·
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra·
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el pla de gestió dels parcs naturals
Tram. 355-00123/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 59068).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 17.03.2014.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Francesc Jaurena, Rosa 
Borge, Mercè Otero, Olga Viñuales i Mont·
se Pineda, responsables de la redacció de 
les bases de la llei de la VIII legislatura, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans·
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00230/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 19.03.2014, 
DSPCC 373.

Compareixença de Joan Pujol Tarrés, res·
ponsable de l’estudi «Aproximació a la situa·
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò·
bia a Catalunya», amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbia·
nes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica·
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la trans·
fòbia
Tram. 353-00232/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 19.03.2014, 
DSPCC 373.

Compareixença de Jesús Generelo, director 
de la investigació «Acoso escolar homofóbi·
co y riesgo de suicidio en adolescentes y jó·
venes» i secretari general de la Federación 
Española Lesbiana, Gay, Transexual y Bise·
xual, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bise·
xuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho·
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00233/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 19.03.2014, 
DSPCC 373.
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Compareixença d’Albert Oliva Mateu, cap de 
l’Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat 
Ciutadana dels Mossos d’Esquadra, amb re·
lació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans·
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00234/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 19.03.2014, 
DSPCC 373.

Compareixença de Màrius Garcia Andrade, 
jurista, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bise·
xuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho·
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00236/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 19.03.2014, 
DSPCC 373.

Compareixença de Carmen Parra Rodrí·
guez, membre de l’Observatori Català de la 
Família, amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bi·
sexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00237/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 19.03.2014, 
DSPCC 373.

Compareixença d’una representació de la 
Comissió de Codificació de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans·
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00238/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 19.03.2014, 
DSPCC 373.

Compareixença d’Enric Vidal Rodà, profes·
sor de la Facultat d’Educació de la Universi·
tat Internacional de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de drets de les perso·
nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals 
i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò·
bia i la transfòbia
Tram. 353-00239/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 19.03.2014, 
DSPCC 373.

Compareixença d’una representació de l’As·
sociació per a les Nacions Unides a Espanya 
(ANUE) amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bise·
xuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho·
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00242/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Igual
tat de les Persones, tinguda el 19.03.2014, DSPCC 373.
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Compareixença de Gemma Sánchez, en re·
presentació d’Assessorament, Counselling, 
Orientació i Recursos per a Dones Lesbia·
nes, Bisexuals i Transsexuals, amb relació a 
la Proposició de llei de drets de les perso·
nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals 
i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò·
bia i la transfòbia
Tram. 353-00246/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 19.03.2014, 
DSPCC 373.

Compareixença de Francesc Torralba Rose·
lló, pedagog, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00247/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Igual
tat de les Persones, tinguda el 19.03.2014, DSPCC 373.

Compareixença d’Albert Arcarons, President 
de l’Asociación Internacional de Familias 
Por la Diversidad Sexual i membre de l’As·
sociació de Pares i Mares de Gais i Lesbi·
anes (AMPGIL) de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de drets de les perso·
nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals 
i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò·
bia i la transfòbia
Tram. 353-00249/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 19.03.2014, 
DSPCC 373.

Compareixença de Ricardo de la Rosa, ad·
vocat, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bise·
xuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho·
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00252/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 19.03.2014, 
DSPCC 373.

Compareixença del secretari general de 
l’Esport davant la Comissió d’Afers Instituci·
onals per a explicar els criteris per a atorgar 
subvencions a les federacions i l’endeuta·
ment amb les entitats esportives
Tram. 357-00255/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 29 de la Co
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 19.03.2014, 
DSPCC 371.

Compareixença del secretari general de 
l’Esport davant la Comissió d’Afers Instituci·
onals per a explicar el Pla estratègic d’es·
port escolar de Catalunya
Tram. 357-00504/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 29 de la Co
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 19.03.2014, 
DSPCC 371.

Compareixença del secretari general de 
l’Esport davant la Comissió d’Afers Instituci·
onals per a explicar les línies d’actuació de 
la Secretaria General de l’Esport per al 2014
Tram. 357-00505/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 29 de la Co
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 19.03.2014, 
DSPCC 371.
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Compareixença d’una representació de la 
Plataforma Unitària de la Gent Gran davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra·
ció per a presentar l’entitat i explicar la situ·
ació de la gent gran
Tram. 357-00544/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
18.03.2014, DSPCC 370.

Compareixença d’una representació de la 
Unió de Pensionistes, Jubilats i Prejubilats 
de la Unió General de Treballadors davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
per a exposar la situació de la gent gran
Tram. 357-00547/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
18.03.2014, DSPCC 370.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Pensionistes de Comissions 
Obreres de Catalunya davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a exposar 
la situació de la gent gran
Tram. 357-00548/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
18.03.2014, DSPCC 370.

Compareixença d’una representació de la 
Creu Roja a Catalunya davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a pre·
sentar el sisè estudi de l’Observatori de Vul·
nerabilitat de la Creu Roja a Catalunya, 
titulat «L’impacte de la crisi en els majors de 
quaranta·cinc anys»
Tram. 357-00594/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració en la 
sessió núm. 22, tinguda el 18.03.2014, DSPCC 370.

Compareixença del secretari d’Infraestruc·
tures i Mobilitat davant la Comissió de Ter·
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre el 
Pla d’homogeneïtzació a les vies de peatge 
i sobre el funcionament i les mesures de se·
guretat del sistema de rodalia de Barcelona
Tram. 357-00595/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 19, tinguda el 19.03.2014, DSPCC 372.

Compareixença de Xavier Querol, inves·
tigador de l’Institut de Diagnosi Ambien·
tal i Estudis de l’Aigua, davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat per a explicar les 
conseqüències dels alts índexs de contami·
nació atmosfèrica
Tram. 357-00596/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 19, tinguda el 19.03.2014, DSPCC 372.

Compareixença d’una representació de 
la Confederació Catalana d’Empreses de 
Transport de Mercaderies per Carretera de 
Catalunya davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat per a informar sobre els in·
compliments del Govern amb el sector del 
transport de mercaderies per carretera
Tram. 357-00597/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 19, tinguda el 19.03.2014, DSPCC 372.
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Sessió informativa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit·
jans Audiovisuals amb el president del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya per a presentar 
les memòries del 2011, el 2012 i el 2013
Tram. 359-00013/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Consell de l’Audiovisual de Catalunya (reg. 
56341).
Comissió competent: Comissió de Control de l’Actua
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 26.02.2014.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 29

Convocada per al dia 26 de març del 2014

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con
voco a la sessió següent del

Ple del Parlament

26 de març de 2014

10.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dimecres 26 de març, a les 10.00 h).

2. Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit. Tram. 20000001/10. Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost. Debat i votació 
del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 245, 3).

3. Procediment per a elegir els diputats que han de de
fensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei orgànica de delegació a la Generalitat de Ca
talunya de la competència per a autoritzar, convocar i 
celebrar un referèndum sobre el futur polític de Cata
lunya. Tram. 27100002/10. Grups parlamentaris. De
signació dels diputats.

4. Projecte de llei pel qual s’aproven determinades 
mesures relatives al Fons de cooperació local de Ca
talunya dels anys 2013 i 2014. Tram. 20000018/10. 

Govern de la Generalitat. Proposta de tramitació en 
lectura única (text presentat: BOPC 285, 6).

5. Proposició de llei de la renda garantida de ciuta
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto
nomia de Catalunya. Tram. 20200009/10. Comissió 
Promotora. Debat de totalitat.

6. Interpel·lació al Govern sobre els criteris d’elabo
ració i difusió de les enquestes del Centre d’Estudis 
d’Opinió. Tram. 30000154/10. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la internacionalització 
del dret a decidir i de la consulta sobre el futur polític 
de Catalunya. Tram. 30000152/10. Jordi Solé i Fer
rando, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les accions per a po
tenciar el teixit productiu per mitjà del Barcelona 
Mobile World Capital. Tram. 30000151/10. Roger 
Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari. 
Tram. 30000148/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les necessitats d’es
colarització i d’equipaments educatius. Tram. 300
00149/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds  Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la situació del Pro
grama de desenvolupament rural de Catalunya. Tram. 
30000150/10. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a ga
rantir l’ordre públic, la seguretat ciutadana i les ins
titucions de govern davant possibles mobilitzacions 
massives. Tram. 30000153/10. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

13. Procediment per a la interposició d’un recurs d’in
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 27/2013, 
del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local. Tram. 21200004/10 i 212
00007/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 57446 i 59009), Grup Parlamentari 
Socialista i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 57792 
i 58813) i Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58385 i 58816). Debat i votació de la proposta d’in
terposició de recurs d’inconstitucionalitat.

14. Procediment per a elegir un membre del Consell So
cial de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tram. 
28400012/10. Grups parlamentaris. Designació.

15. Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat de Barcelona. Tram. 284
00013/10. Grups parlamentaris. Designació.
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16. Procediment per a elegir un membre del Con
sell Social de la Universitat de Girona. Tram. 284
00014/10. Grups parlamentaris. Designació.

17. Procediment per a elegir un membre del Con
sell Social de la Universitat de Lleida. Tram. 284
00015/10. Grups parlamentaris. Designació.

18. Procediment per a elegir un membre del Consell So
cial de la Universitat Politècnica de Catalunya. Tram. 
28400016/10. Grups parlamentaris. Designació.

19. Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat Pompeu Fabra. Tram. 284
00017/10. Grups parlamentaris. Designació.

20. Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat Rovira i Virgili. Tram. 284
00018/10. Grups parlamentaris. Designació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre les polítiques d’habitatge. Tram. 30200139/10. 
Grup Mixt. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre les mesures previstes amb relació a la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa al cèn
tim sanitari. Tram. 30200140/10. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre el sector agroalimentari i el problema dels purins. 
Tram. 30200134/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre el desmembrament de l’Institut Català de la Salut. 
Tram. 30200135/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre les polítiques de salut i el futur del sistema sanitari 
públic. Tram. 30200136/10. Grup Parlamentari d’Es
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

26. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’esborrany del decret de plantilles i de provi
sió de places de docents. Tram. 30200137/10. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.

27. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre les condicions i els mitjans necessaris per al com
pliment de les funcions dels mossos d’esquadra i els 
bombers. Tram. 30200138/10. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 21 de març de 2014

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Renúncia a la condició de diputat

Presentació
Reg. 58978

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parla
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 17.a del Reglament del Parlament de Catalunya, 
presenta la seva renúncia a la condició de Diputat.

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació mitjançant procediment obert 
pel sistema de lots d’un projecte global de re·
novació de la infraestructura elèctrica i de 
telecomunicacions del Parlament de Catalu·
nya, que inclou la construcció d’un centre de 
processament de dades (lot 1), l’obra civil per 
a adequar les dependències afectades (lot 2), 
l’obra civil de reforma i ampliació d’una rasa 
d’instal·lacions elèctriques i telecomunicaci·
ons (lot 3) i el subministrament i la instal·lació 
d’un sistema d’alimentació ininterrompuda 
(lot 4) i un grup electrogen (lot 5)
Tram. 610-00001/10

Formalització del contracte

Anunci

Pel qual es fa pública la formalització dels contractes 
corresponents als lots 1, 4 i 5 de la contractació del 
projecte global de renovació de la infraestructura elèc
trica i de telecomunicacions del Parlament de Catalu
nya (expedient núm. 61000001/10).

D’acord amb el que estableix la clàusula 37.1 del plec 
de clàusules administratives de la contractació pel sis
tema de lots del projecte global de renovació de la in
fraestructura elèctrica i de telecomunicacions del Par
lament de Catalunya, es fa pública la formalització 
dels contractes corresponents als lots 1, 4 i 5.
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Sistema de licitació: procediment obert, tramitació or
dinària.

Expedient: 61000001/10

Objecte: contractació del projecte global de renovació 
de la infraestructura elèctrica i de telecomunicacions 
del Parlament de Catalunya, respecte als lots següents: 

Lot 1: contracte d’obres de construcció i posada en fun
cionament d’un centre de processament de dades (CPD).

Empresa adjudicatària: Abast Systems, SA

Import del contracte: 359.950 € (21% d’IVA exclòs)

Data de formalització: 27 de febrer de 2014

Lot 4: contracte de subministrament i instal·lació de tres 
sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI) de 100 kVA 
per a subministrar energia elèctrica estabilitzada al Pa
lau del Parlament.

Empresa adjudicatària: Altervac, SA

Import del contracte: 72.593 € (21% d’IVA exclòs)

Data de formalització: 27 de febrer de 2014

Lot 5: contracte de subministrament i instal·lació d’un 
grup electrogen de 500 kVA i connexió als quadres de 
commutació.

Empresa adjudicatària: Electromecànica Soler, SL

Import del contracte: 77.600 € (21% d’IVA exclòs)

Data de formalització: 27 de febrer de 2014

Palau del Parlament, 18 de març de 2014

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Contractació del servei de manteniment i 
desenvolupament d’aplicacions corporatives 
de l’entorn web del Parlament de Catalunya
Tram. 615-00006/10

Anunci

Anunci

Pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Par
lament de Catalunya del 18 de març de 2014, per la 
qual s’acorda de convocar la licitació pública per a la con
tractació del servei de manteniment i desenvolupa
ment d’aplicacions corporatives de l’entorn web del 
Parlament de Catalunya (exp. 61500006/10)

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: contractació del servei de 
suport tècnic altament especialitzat en el desenvolupa

ment i manteniment de les aplicacions corporatives de 
l’entorn web del Parlament de Catalunya, de confor
mitat amb les especificacions detallades en el plec de 
clàusules administratives, en el plec de prescripcions 
tècniques i en el marc de la normativa vigent.

CPV: 722000007

b) Termini d’execució: dotze mesos, prorrogable fins a 
dotze mesos més.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: 
no.

4. Determinació del preu

a) Pressupost màxim de la licitació: 70.000 € (IVA no 
inclòs).

b) Valor estimat del contracte: 140.000 € (IVA no in
clòs).

5. Garanties

a) Provisional: no s’exigeix.

b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació 
(IVA no inclòs).

6. Requisits específics del contractista: els establerts 
en el plec de clàusules administratives

7. Criteris de valoració

a) Oferta econòmica: de 0 a 54 punts.

b) Proposta tècnica: de 0 a 20 punts.

c) Equip tècnic: de 0 a 12 punts.

d) Planificació i descripció del pla de transició i de de
volució: de 0 a 5 punts.

e) Certificacions específiques sobre la infraestructura 
definida: de 0 a 5 punts.

f) Serveis addicionals i millores: de 0 a 4 punts.

8. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Parlament de Catalunya. Departament d’In
formàtica i Telecomunicacions

b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc 
de la Ciutadella, s/n.

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.

d) Telèfon: 93 304 65 87.

e) Fax: 93 706 32 93.

f) Adreça electrònica: icarbi@parlament.cat

g) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contrac
tacions

mailto:icarbi@parlament.cat
www.parlament.cat/contractacions
www.parlament.cat/contractacions
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h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 15 
d’abril de 2014

i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns 
a divendres, de 9.00 h a 14.00 h.

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 22 d’abril de 2014.

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per les 
clàusules 20 a 22 del plec de clàusules administratives 
particulars.

c) Lloc de presentació: 

Entitat: Parlament de Catalunya. Registre de la Secre
taria General

Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n

Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

Horari del Registre: de dilluns a divendres (llevat 
dels dies o tardes declarats festius), matins de 9.00 h 
a 14.00 h i tardes de 16.00 h a 18.30 h. Per a més infor
mació, consulteu la pàgina web: 

http://www.parlament.cat/web/activitatparlamenta
ria/registregeneral

d) Termini durant el qual el licitador resta obligat a 
mantenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants: no.

10. Obertura del sobre B 

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el 6 de 
maig de 2014 a les 12.00 h, a l’adreça indicada en el 
punt 8.b.

11. Altres informacions

La informació restant s’especifica en els plecs de clàu
sules econòmiques i administratives particulars i en el 
de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis 

Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part ad
judicatària.

Palau del Parlament, 18 de març de 2014

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014

Secretaria general

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 18 de 
març de 2014, d’acord amb el que estableix la clàusu
la dissetena del plec de clàusules administratives que 
determina la composició de la Mesa de Contractació, 
ha acordat de nomenar com a membres d’aquesta els 
següents: 

President: El vicepresident segon de la Mesa del Par
lament, Lluís M. Corominas, com a membre titular, i 
la vicepresidenta primera, Anna Simó, com a suplent.

Vocals: 

– Miquel Iceta, secretari primer de la Mesa del Par
lament, o, en substitució d’aquest, el secretari segon, 
Pere Calbó.

– David Pol, oïdor de comptes, o, en substitució d’a
quest, Carme de Tomàs, tresorera.

– Imma Folchi, secretària general del Parlament, o, en 
substitució d’aquesta, Ferran Domínguez, lletrat del 
Parlament.

– Gemma Menéndez, cap del Departament d’Informà
tica i Telecomunicacions, o, en substitució d’aquesta, 
Enric Camps, cap de l’Àrea de Gestió i Control de Re
cursos Informàtics.

Secretària: 

Ignasia Carbí o Yasmina Garcia, ambdues funcionà
ries del Parlament.

Palau del Parlament, 18 de març de 2014

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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	Tram. 390-00086/10
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	Sol·licitud
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	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre l’estratègia per a promoure l’aprofitament energètic de la bio
	Tram. 354-00253/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre els actes commemoratius del setanta-cinquè aniversari de l’exili republicà
	Tram. 354-00255/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre els actes commemoratius del cinquantè aniversari d’Els altres catalans de Francesc Candel
	Tram. 354-00256/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre les causes de la dimissió del secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals
	Tram. 354-00262/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la política energètica i el Pla d’energia i canvi climàtic 2012-2020
	Tram. 354-00263/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les gestions amb les grans empreses industrials per a fer front a la crisi econòmica
	Tram. 354-00264/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les actuacions en política industrial i el Pacte per la indústria a Catalunya
	Tram. 354-00265/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés d’implantació de la T-Mobilitat
	Tram. 354-00269/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la Resolució del director general de la Policia de l’11 de març de 2014 i la Instrucció 7/2014, relatives a les absències del lloc de treball per motius de salut
	Tram. 354-00270/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la decisió del Servei Català de Trànsit de deixar de multar els vehicles que no tenen la inspecció tècnica de vehicles en vigor detectats per radar o lector de m
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	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla d’homogeneïtzació a les vies de peatge i sobre el funcionament i les mesures de seguretat del sistema de
	Tram. 356-00552/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Querol, investigador de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui les conseqüències dels alts índexs de contaminació atmosfèrica
	Tram. 356-00557/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Confederació Catalana d’Empreses de Transport de Mercaderies per Carretera de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els incompliments del Govern amb el sector
	Tram. 356-00559/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Medicus Mundi davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti l’informe «La salut en la cooperació i l’ajuda humanitària 2013»
	Tram. 356-00606/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti el sisè estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya, titulat «L’impacte de la crisi
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	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Cooperació al Desenvolupament i responsable de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti les línies mestres de
	Tram. 356-00640/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Javier de Pedro, president de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
	Tram. 356-00641/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pedro Arrojo, fundador de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
	Tram. 356-00642/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Narcís Prat, catedràtic d’ecologia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
	Tram. 356-00643/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Manolo Tomàs, dirigent de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
	Tram. 356-00644/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de SOS Veneçuela . Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats de l’entitat
	Tram. 356-00646/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els errors detectats en les sancions imposades per no haver passat la inspecció tècnica de vehicles
	Tram. 356-00647/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats i els objectius de l’entitat
	Tram. 356-00648/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Aliança per la Llibertat de Veneçuela davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats de l’entitat
	Tram. 356-00649/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la Resolució del director general de la policia de l’11 de març de 2014 i la Instrucció 7/2014, relatives a les absències del lloc de trebal
	Tram. 356-00653/10
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	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la decisió del Servei Català de Trànsit de deixar de multar els vehicles que no tenen la inspecció tècnica de vehicles en vigor detec
	Tram. 356-00654/10
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	Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè presenti la Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2013
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	Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre les polítiques del departament i sobre els criteris d’atorgament de les beques de menjador
	Tram. 355-00122/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió

	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el pla de gestió dels parcs naturals
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	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Francesc Jaurena, Rosa Borge, Mercè Otero, Olga Viñuales i Montse Pineda, responsables de la redacció de les bases de la llei de la VIII legislatura, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals 
	Tram. 353-00230/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan Pujol Tarrés, responsable de l’estudi «Aproximació a la situació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia a Catalunya», amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per
	Tram. 353-00232/10
	Substanciació

	Compareixença de Jesús Generelo, director de la investigació «Acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes» i secretari general de la Federación Española Lesbiana, Gay, Transexual y Bisexual, amb relació a la Proposició de llei 
	Tram. 353-00233/10
	Substanciació

	Compareixença d’Albert Oliva Mateu, cap de l’Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana dels Mossos d’Esquadra, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòb
	Tram. 353-00234/10
	Substanciació

	Compareixença de Màrius Garcia Andrade, jurista, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 353-00236/10
	Substanciació

	Compareixença de Carmen Parra Rodríguez, membre de l’Observatori Català de la Família, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 353-00237/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Comissió de Codificació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 353-00238/10
	Substanciació

	Compareixença d’Enric Vidal Rodà, professor de la Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, l
	Tram. 353-00239/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transf
	Tram. 353-00242/10
	Decaïment

	Compareixença de Gemma Sánchez, en representació d’Assessorament, Counselling, Orientació i Recursos per a Dones Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
	Tram. 353-00246/10
	Substanciació

	Compareixença de Francesc Torralba Roselló, pedagog, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 353-00247/10
	Decaïment

	Compareixença d’Albert Arcarons, President de l’Asociación Internacional de Familias Por la Diversidad Sexual i membre de l’Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes (AMPGIL) de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones
	Tram. 353-00249/10
	Substanciació

	Compareixença de Ricardo de la Rosa, advocat, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 353-00252/10
	Substanciació

	Compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institucionals per a explicar els criteris per a atorgar subvencions a les federacions i l’endeutament amb les entitats esportives
	Tram. 357-00255/10
	Substanciació

	Compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institucionals per a explicar el Pla estratègic d’esport escolar de Catalunya
	Tram. 357-00504/10
	Substanciació

	Compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institucionals per a explicar les línies d’actuació de la Secretaria General de l’Esport per al 2014
	Tram. 357-00505/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Plataforma Unitària de la Gent Gran davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a presentar l’entitat i explicar la situació de la gent gran
	Tram. 357-00544/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Unió de Pensionistes, Jubilats i Prejubilats de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a exposar la situació de la gent gran
	Tram. 357-00547/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a exposar la situació de la gent gran
	Tram. 357-00548/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a presentar el sisè estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya, titulat «L’impacte de la crisi en els majors 
	Tram. 357-00594/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari d’Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el Pla d’homogeneïtzació a les vies de peatge i sobre el funcionament i les mesures de seguretat del sistema de rodalia de Bar
	Tram. 357-00595/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Querol, investigador de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar les conseqüències dels alts índexs de contaminació atmosfèrica
	Tram. 357-00596/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Confederació Catalana d’Empreses de Transport de Mercaderies per Carretera de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre els incompliments del Govern amb el sector del transport 
	Tram. 357-00597/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya per a presentar les memòries del 2011, el 2012 i el 2013
	Tram. 359-00013/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió
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