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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 775/X del Parlament de Catalunya, de 
validació del Decret llei 4/2014, del 22 de juliol, pel qual s’es-
tableixen mesures urgents per a adaptar els convenis, els 
acords i els instruments de cooperació subscrits entre l’Ad-
ministració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a 
la disposició addicional novena de la Llei de l’Estat 27/2013, 
del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local
Tram. 203-00014/10
Adopció p. 3

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 creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera 
que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidèn-
cia en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos 
i partícules a l’atmosfera
Tram. 200-00016/10
Termini de presentació d’esmenes subsegüents al Dicta-
men del Consell de Garanties Estatutàries p. 3

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 202-00029/10
Termini de presentació d’esmenes subsegüents al Dicta-
men del Consell de Garanties Estatutàries p. 3

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
Termini de presentació d’esmenes subsegüents al Dicta-
men del Consell de Garanties Estatutàries p. 4

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10
Substitució de diputats p. 4

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de compareixença del conseller de Salut 
davant la Diputació Permanent perquè informi sobre la situ-
ació dels serveis d’urgències al mes d’agost
Tram. 354-00318/10
Rebuig de la sol·licitud p. 6

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

Compareixença del conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural davant la Diputació 
Permanent per a informar sobre la crisi de preus del sector 
de la fruita i les conseqüències del tancament de la frontera 
de Rússia per als productes agroalimentaris procedents de 
la Unió Europea
Tram. 355-00144/10
Substanciació p. 6

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el balanç i els resultats de l’atenció 
sanitària del primer semestre del 2014
Tram. 355-00145/10
Sol·licitud i tramesa a l’òrgan competent p. 6
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.03. DECRETS LLEI

Resolució 775/X del Parlament de Cata-
lunya, de validació del Decret llei 4/2014, 
del 22 de juliol, pel qual s’estableixen me-
sures urgents per a adaptar els convenis, 
els acords i els instruments de cooperació 
subscrits entre l’Administració de la Genera-
litat i els ens locals de Catalunya a la dispo-
sició addicional novena de la Llei de l’Estat 
27/2013, del 27 de desembre, de racionalit-
zació i sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 203-00014/10

Adopció
Diputació Permanent

Sessió 3, 26.08.2014, DSPC-D 3

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 26 
d’agost de 2014, ha debatut el Decret llei 4/2014, del 
22 de juliol, pel qual s’estableixen mesures urgents per 
a adaptar els convenis, els acords i els instruments de 
cooperació subscrits entre l’Administració de la Gene-
ralitat i els ens locals de Catalunya a la disposició ad-
dicional novena de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Admi-
nistració local (tram. 203-00014/10), i ha aprovat la re-
solució següent, que, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 136.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució

La Diputació Permanent, d’acord amb el que establei-
xen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i els apartats 
1, 2 i 3 de l’article 136 del Reglament del Parlament, va-
lida el Decret llei 4/2014, del 22 de juliol, pel qual s’es-
tableixen mesures urgents per a adaptar els convenis, 
els acords i els instruments de cooperació subscrits en-
tre l’Administració de la Generalitat i els ens locals de 
Catalunya a la disposició addicional novena de la Llei 
de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalitza-
ció i sostenibilitat de l’Administració local.

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014

El secretari primer La presidenta
Celestino Corbacho i Chaves Núria de Gispert i Català

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 creació de l’impost sobre 
les emissions contaminants d’òxids de nitro-
gen a l’atmosfera que produeix l’aviació co-
mercial, de l’impost sobre la producció ter-
monuclear d’energia elèctrica per la seva 
incidència en el medi ambient i de l’impost 
sobre l’emissió de gasos i partícules a l’at-
mosfera
Tram. 200-00016/10

Termini de presentació d’esmenes subse-
güents al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries

Termini: 15 dies hàbils (de l’1.09.2014 al 22.09.2014).
Finiment del termini: 23.09.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 26.08.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 202-00029/10

Termini de presentació d’esmenes subse-
güents al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries

Termini: 8 dies hàbils (de l’1.09.2014 al 10.09.2014).
Finiment del termini: 12.09.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 26.08.2014.
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Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò-
bia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10

Termini de presentació d’esmenes subse-
güents al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries

Termini: 4 dies hàbils (de l’1.09.2014 al 04.09.2014).
Finiment del termini: 05.09.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 26.08.2014.

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.03. DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 76038, 76765, 76766, 76768, 76770, 

76775, 76777, 76778, 76813 / Coneixement: 

Mesa de la Diputació Permanent, 26.08.2014

Reg. 76038

A la Mesa de la Diputació Permanent

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
40.4 del Reglament del Parlament, us comunica que la 
diputada Marta Ribas Frías substituirà el diputat Joan 
Herrera Torres en la Diputació Permanent del Parla-
ment.

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Reg. 76765

A la Mesa de la Diputació Permanent

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
40.4 del Reglament del Parlament, us comunica que la 
diputada Núria Parlon Gil substituirà el diputat Mauri-
ci Lucena i Betriu en la Diputació Permanent del Par-
lament.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 76766

A la Mesa de la Diputació Permanent

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
40.4 del Reglament del Parlament, us comunica que 
el diputat Òscar Ordeig i Molist substituirà el diputat 
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Jordi Terrades i Santacreu en la Diputació Permanent 
del Parlament.

Palau del Parlament, 25 d’agost de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 76768

A la Mesa de la Diputación Permanente

Carina Mejías Sánchez, portavoz del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 40.4 del Reglamento del Parlamento, comuni-
ca que la diputada Carmen de Rivera i Pla sustituirá el 
diputado Albert Rivera Díaz en la Diputación Perma-
nente del Parlamento.

Palacio del Parlamento, 25 de agosto de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portavoz del GP de C’s

Reg. 76770

A la Mesa de la Diputació Permanent

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
40.4 del Reglament del Parlament, us comunica que la 
diputada Hortènsia Grau i Juan substituirà el diputat 
Salvador Milà i Solsona en la Diputació Permanent del 
Parlament.

Palau del Parlament 25 d’agost de 2014

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Reg. 76775

A la Mesa de la Diputació Permanent

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 40.4 del Reglament del Par-
lament, us comunica que el diputat Dionís Guiteras i 
Rubio substituirà el diputat J. Lluís Salvadó i Tenesa 
en la Diputació Permanent del Parlament.

 Palau del Parlament, 25 d’agost de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Reg. 76777

A la Mesa de la Diputació Permanent

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 40.4 del Reglament del 
Parlament, us comunica que el diputat Pere Calbó i 
Roca substituirà la diputada Alícia Sánchez-Camacho 
i Pérez durant la substantació del punt 1 de l’ordre 
del dia de la Diputació Permanent convocada pel 26 
d’agost de 2014.

Així mateix us comunica que, per la substantació dels 
punts 2 i 3 de l’ordre del dia de la Diputació Perma-
nent, la diputada Dolors López Aguilar substituirà el 
diputat Pere Calbó i Roca.

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Reg. 76778

A la Mesa de la Diputació Permanent

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 40.4 del Reglament del 
Parlament, us comunica que la diputada Alba Vergés i 
Bosch substituirà la diputada Marta Rovira i Vergés en 
la Diputació Permanent del Parlament.

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Reg. 76813

A la Mesa de la Diputació Permanent

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40.4 del Reglament del Parlament, us comuni-
ca que la diputada Cristina Bosch i Arcau substituirà 
el diputat Josep Rull i Andreu en la Diputació Perma-
nent del Parlament.

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU



27 d’agost de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 383

4.53.03. INFORMACIó 6

4.53. SESSIONS INFORMATIVES  
I COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de compareixença del conseller 
de Salut davant la Diputació Permanent per-
què informi sobre la situació dels serveis 
d’urgències al mes d’agost
Tram. 354-00318/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Diputació Permanent, en la sessió 3, 
tinguda el 26.08.2014, DSPC-D 3.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Compareixença del conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral davant la Diputació Permanent per a in-
formar sobre la crisi de preus del sector de 
la fruita i les conseqüències del tancament 
de la frontera de Rússia per als productes 
agroalimentaris procedents de la Unió Euro-
pea
Tram. 355-00144/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 3 de la Diputació Per-
manent, tinguda el 26.08.2014, DSPC-D 3.

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el balanç i 
els resultats de l’atenció sanitària del primer 
semestre del 2014
Tram. 355-00145/10

Sol·licitud i tramesa a l’òrgan competent

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Salut (reg. 76487).
Òrgan competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a l’òrgan competent: Mesa 
de la Diputació Permanent, 26.08.2014.
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