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

1.10. Resolucions

Resolució 816/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el retorn dels documents catalans que encara són a l’Arxiu 
General de la Guerra Civil de Salamanca
Tram. 250-01109/10
Adopció p. 17

Resolució 817/X del Parlament de Catalunya, de re-
buig de les actuacions de la Delegació del Govern de l’Es-
tat amb relació a la presentació de recursos contra acords 
municipals
Tram. 250-01119/10
Adopció p. 17

Resolució 818/X del Parlament de Catalunya, de 
condemna de l’atac contra el Pi de les Tres Branques
Tram. 250-01120/10
Adopció p. 17

Resolució 819/X del Parlament de Catalunya, de 
condemna del rebuig del Tribunal Suprem i de la prohibició 
de la Junta Electoral Central de la iniciativa Multireferèndum 
2014
Tram. 250-01143/10
Adopció p. 18

Resolució 820/X del Parlament de Catalunya, de 
condemna i rebuig de la violència terrorista i de solidaritat 
amb les víctimes de l’atemptat de l’11 de setembre de 1989 
a Banyoles
Tram. 250-01161/10
Adopció p. 18

Resolució 821/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el Centre de Tecnificació Espor tiva d’Esplugues de Llobre-
gat
Tram. 250-01169/10
Adopció p. 19

Resolució 822/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 250-00990/10
Adopció p. 19

Resolució 823/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció d’un institut a Santa Coloma de Cervelló
Tram. 250-01039/10
Adopció p. 20

Resolució 824/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’assignació de recursos d’educació especial a les escoles
Tram. 250-01047/10
Adopció p. 20

Resolució 825/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els serveis escolars de menjador i de transport escolar
Tram. 250-01101/10 i 250-01124/10
Adopció p. 21

Resolució 826/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura Gas-
sol, a Badalona
Tram. 250-01103/10 i 250-01132/10
Adopció p. 21

Resolució 827/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la continuïtat de l’Escola Municipal de Música de Cambrils i 
el sosteniment de les escoles de música
Tram. 250-01111/10 i 250-01117/10
Adopció p. 22

Resolució 828/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Escola Baldiri Reixac, de Badalona
Tram. 250-01131/10
Adopció p. 22

Resolució 829/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la reconversió de l’Aula de Forma ció d’Adults Morera Pomar, 
de Badalona, en un centre de formació d’adults
Tram. 250-01138/10
Adopció p. 22

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 creació d’una xar-
xa coordinada de serveis d’acompanyament i consolidació 
d’empreses
Tram. 250-01189/10
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre el tancament de les 
centrals nuclears
Tram. 250-01216/10
Rebuig p. 23

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 la 
provisió de continguts per part de prestadors de serveis de 
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comunicacions electròniques per al foment del sector au-
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 200-00023/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 23

Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits
Tram. 200-00024/10
Esmenes a la totalitat p. 23

Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10
Esmenes a la totalitat p. 24

Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 200-00027/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 24

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 24

Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 200-00029/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 24

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 202-00052/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 286) p. 25

Proposició de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 202-00056/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 25
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 26

Proposició de llei del sistema de policia de Cata-
lunya
Tram. 202-00064/10
Esmenes a la totalitat p. 26

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 
per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresi-
dents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 202-00065/10
Esmenes a la totalitat p. 27

Proposició de llei sobre el servei escolar de men-
jador
Tram. 202-00066/10
Esmenes a la totalitat p. 27

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00067/10
Esmenes a la totalitat p. 27

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00068/10
Esmenes a la totalitat p. 28

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/1991, 
del 10 de juliol, de les policies locals
Tram. 202-00069/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 28

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’assumpció de res-
ponsabilitats polítiques pel desplegament policial dissenyat 
pel Departament d’Interior el 15 de juny de 2011 al voltant 
del Parlament
Tram. 250-01198/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre el transport i la custò-
dia dels comisos de droga
Tram. 250-01203/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre les multes imposades 
amb motiu de la campanya «No vull pagar»
Tram. 250-01212/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la creació d’una unitat 
de diagnòstic i tractament de la sensi bilitat química múlti-
ple i la síndrome de fa ti ga crònica a l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona
Tram. 250-01218/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre l’assumpció de res-
ponsabilitats polítiques per diverses actuacions policials
Tram. 250-01219/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la revisió i l’anul·lació 
del conveni signat entre l’Autoritat Portuària de Barcelona i 
la Guàrdia Civil i sobre la protecció de les competències de 
la policia portuària
Tram. 250-01220/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la reobertura dels llits 
d’aguts de l’Hospital de Figueres
Tram. 250-01227/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la retirada dels plans 
de disminució de la despesa sanitària i la no-aplicació de 
noves mesures d’austeritat als serveis sanitaris
Tram. 250-01228/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la implantació del pro-
jecte Créixer, Innovar i Millorar en Salut i el fet d’informar 
adequadament els treballadors i els centres sanitaris afec-
tats
Tram. 250-01234/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la rectificació del plec 
de condicions tècniques del servei del transport sanitari
Tram. 250-01239/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre les actuacions restric-
tives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
Tram. 250-01243/10
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre la creació d’una co-
missió de seguiment del compliment dels acords adoptats 
en el debat general sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats
Tram. 250-01281/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33
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Proposta de resolució sobre el servei de trens de 
rodalia en les festes locals de Barcelona
Tram. 250-01282/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el debat del Pro jecte 
de decret pel qual s’estableix el règim jurídic de la utilització 
confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’or-
ganismes modificats genèticament a Catalunya en la Comis-
sió d’Estudi sobre els Organismes Genèticament Modificats
Tram. 250-01283/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Quatre 
Vents, de Canovelles
Tram. 250-01284/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el garantiment del fi-
nançament del dossier i la documentació necessaris per a 
presentar la candidatura del Priorat a patrimoni mundial de 
la UNESCO
Tram. 250-01285/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la suspensió cautelar 
de la regulació de l’activitat boletaire a les finques públiques 
de la Generalitat al Parc Natural dels Ports
Tram. 250-01286/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de l’Escola Pinyana, de Lleida
Tram. 250-01287/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la utilització de perso-
nal i recursos públics en la gestió privada de la sanitat
Tram. 250-01288/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el pagament dels im-
ports pressupostats per a la prestació de serveis residenci-
als per a infants, gent gran i discapacitats
Tram. 250-01289/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la posada en marxa 
d’un pla contra la desnutrició relacionada amb la malaltia
Tram. 250-01290/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la neteja de les rieres 
de Vacarisses
Tram. 250-01291/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el garantiment de la re-
serva de places d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda a l’aparcament de l’estació de tren de Vacarisses-
Torreblanca
Tram. 250-01292/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la seguretat de les co-
missaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01293/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la dotació necessària 
de càmeres i ordinadors a les unitats de la Divisió d’Investi-
gació Criminal dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01294/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la prohibició de les ar-
mes robòtiques autònomes i dels sistemes d’armes autò-
noms
Tram. 250-01295/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la planificació de 
l’oferta educativa
Tram. 250-01296/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la millora de la línia R3 
de rodalia entre Montcada i Vic
Tram. 250-01297/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’autorització ambien-
tal de l’explotació de recursos minerals al Palau d’Anglesola
Tram. 250-01298/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
agroambientals als arrossaires del delta de l’Ebre
Tram. 250-01299/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució de suport a les manifestaci-
ons prodemocràtiques de Hong Kong
Tram. 250-01300/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
llocs de treball de les empreses del grup Neoelectra, d’Aran
Tram. 250-01301/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució de condemna de les ac cions 
contra els drets humans a Veneçuela
Tram. 250-01302/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la recuperació del tram 
urbà de les carreteres N-340 i N-235 a l’Aldea
Tram. 250-01303/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre les gestions amb el 
Govern de l’Estat per a garantir la viabilitat del servei postal
Tram. 250-01304/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre el canvi de comissaria 
de l’Agència Europea del Medicament
Tram. 250-01305/10
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre el millorament de l’es-
tació de tren d’Hostalric
Tram. 250-01306/10
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la negociació amb 
Endesa Distribució, SL, per a evitar la supressió del centre 
de treball de Palafolls de l’empresa que fa el manteniment i 
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l’atenció d’emergències i per a millorar la qualitat del servei 
elèctric a la Selva i el Gironès
Tram. 250-01307/10
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la declaració de la bo-
tiga Numismàtica Filatèlia Monge, de Barcelona, com a bé 
cultural d’interès nacional
Tram. 250-01308/10
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
seguretat a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01309/10
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 466/X, sobre les peces d’uniformitat dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01310/10
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la dotació de les uni-
tats de la Divisió d’Investigació Criminal del Cos de Mossos 
d’Esquadra amb càmeres de vídeo i fotografia i ordinadors
Tram. 250-01311/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 45/X, sobre els torns de servei i les armilles anti-
bales dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01312/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la constitució d’una 
taula sectorial de negociació de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01313/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre la creació d’una taula 
de treball per al millorament de les condicions laborals de 
les unitats de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01314/10
Presentació p. 47

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

Procediments relatius als Informes de fiscalització 
7/2014, sobre les subvencions nominatives previstes en els 
articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la Genera-
litat de Catalunya, corresponents al 2010 i al 2011; 9/2014, 
sobre Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent 
al 2010 i al 2011; 12/2014, sobre l’Institut Català d’Oncologia, 
corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 256-00032/10; 256-00033/10; 256-00034/10
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 48

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, 
gas i transport
Tram. 270-00012/10
Esmenes a la totalitat p. 52

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica 
i els pressupostos per al 2015
Tram. 300-00221/10
Presentació p. 52

Interpel·lació al Govern sobre les accions polítiques 
i judicials per a no pagar el deute amb el projecte Castor
Tram. 300-00222/10
Presentació p. 52

Interpel·lació al Govern sobre la presentació dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2015
Tram. 300-00223/10
Presentació p. 52

Interpel·lació al Govern sobre les garanties jurídi-
ques i la tutela dels drets fonamentals de la població immi-
grant a Catalunya, especialment al sistema penitenciari
Tram. 300-00224/10
Presentació p. 53

Interpel·lació al Govern sobre els pressupostos ge-
nerals de l’Estat per al 2015
Tram. 300-00225/10
Presentació p. 53

Interpel·lació al Govern sobre la posada en marxa 
de nous equipaments sanitaris
Tram. 300-00226/10
Presentació p. 53

Interpel·lació al Govern sobre les inversions produc-
tives
Tram. 300-00227/10
Presentació p. 54

Interpel·lació al Govern sobre els pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2015
Tram. 300-00228/10
Presentació p. 54

Interpel·lació al Govern sobre el 9N i l’obertura d’un 
procés constituent
Tram. 300-00229/10
Presentació p. 54

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Cultura i Llengua
Tram. 410-00010/10
Substitució de diputats p. 55

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 412-00005/10
Substitució de diputats p. 55

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 407-00003/10
Designació de la presidència i adscripció de diputats del 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt p. 55

Composició de la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 407-00004/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds; Grup Parlamentari Socialista p. 56
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4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Investi-
gació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor-
rupció Política
Tram. 408-00022/10
Acord p. 56

Composició de la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 408-00023/10
Acord p. 56

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 656/X, so-
bre la constitució d’un ens de planificació i gestió de la can-
didatura del Priorat a patrimoni mundial de la UNESCO
Tram. 290-00586/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 57

Control del compliment de la Resolució 683/X, so-
bre la publicació de les balances fiscals
Tram. 290-00613/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 57

Control del compliment de la Resolució 688/X, so-
bre l’anul·lació d’una instrucció del Departament de Justícia 
amb relació a la continuïtat dels interins
Tram. 290-00618/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 57

Control del compliment de la Resolució 691/X, so-
bre les proves d’accés a advocat i procurador dels tribunals
Tram. 290-00621/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 58

Control del compliment de la Resolució 707/X, so-
bre l’eliminació temporal dels drets derivats de l’assistència 
a òrgans col·legiats
Tram. 290-00636/10
Sol·licitud de pròrroga p. 58
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 58

Control del compliment de la Resolució 718/X, so-
bre la catalogació de l’església de Santa Maria de Llorenç de 
Rocafort com a bé cultural d’interès nacional
Tram. 290-00647/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 58

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 108/X, sobre 
les persones en situació de dependència
Tram. 390-00108/10
Sol·licitud de pròrroga p. 59
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 59

Control del compliment de la Moció 111/X, sobre 
l’economia social i solidària
Tram. 390-00111/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 59

Control del compliment de la Moció 112/X, sobre la 
política industrial
Tram. 390-00112/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 62

Control del compliment de la Moció 113/X, sobre 
els centres penitenciaris i sobre l’exercici d’accions judicials
Tram. 390-00113/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 65

Control del compliment de la Moció 115/X, sobre la 
justícia i el model penitenciari
Tram. 390-00115/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 65

Control del compliment de la Moció 140/X, sobre el 
transport ferroviari i els centres logístics
Tram. 390-00140/10
Designació de la Comissió competent p. 65

Control del compliment de la Moció 141/X, sobre 
l’execució dels pressupostos de la Generalitat per al 2014 i 
les perspectives per al 2015
Tram. 390-00141/10
Designació de la Comissió competent p. 65

Control del compliment de la Moció 142/X, sobre 
les polítiques de suport a la gent gran
Tram. 390-00142/10
Designació de la Comissió competent p. 65

Control del compliment de la Moció 143/X, sobre 
les mesures per a bastir les estructures d’estat necessàries 
per a la transició nacional
Tram. 390-00143/10
Designació de la Comissió competent p. 66

Control del compliment de la Moció 144/X, sobre la 
condemna de les agressions racistes de Lleida del 22 de se-
tembre de 2014 i la compareixença del director general de la 
Policia per a informar sobre el cas
Tram. 390-00144/10
Designació de la Comissió competent p. 66

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el projecte de construcció de la xarxa Xfocat
Tram. 354-00193/10
Rebuig de la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el pla Xfocat
Tram. 354-00195/10
Rebuig de la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Interior sobre les 
informacions relatives al Centre de Seguretat de la Informa-
ció de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecno-
logies de la Informació
Tram. 354-00218/10
Rebuig de la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre les informacions aparegudes en mitjans de co-
municació amb relació al repartiment de mòbils amb dispo-
sitius «espia» entre alts càrrecs i personal de seguretat de 
la Generalitat
Tram. 354-00221/10
Rebuig de la sol·licitud p. 66

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
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
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ció sobre les gestions amb les grans empreses industrials 
per a fer front a la crisi econòmica
Tram. 354-00264/10
Rebuig de la sol·licitud p. 66

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
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el sector fo-
restal i el projecte de clúster de la fusta i la biomassa
Tram. 354-00273/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el sector forestal i el projecte de clúster de la fusta 
i la bio massa
Tram. 354-00274/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre l’acord de diàleg social permanent
Tram. 354-00285/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre la intervenció o la mediació del Govern en els 
expedients de regulació d’ocupació i els tancaments d’em-
preses
Tram. 354-00295/10
Rebuig de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre el possible cas d’espionatge del Centre de Se-
guretat de la Informació de Catalunya al Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 354-00297/10
Rebuig de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el contingut i l’abast del Pla estratègic empresarial 
i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre
Tram. 354-00299/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre encarregat 
a la Universitat Rovira i Virgili
Tram. 354-00300/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el Decret de venda no sedentària
Tram. 354-00315/10
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre l’anunci de nous impagaments a 
entitats del tercer sector social
Tram. 354-00330/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la detenció del pre-
sumpte autor de cinc apunyalaments a Lleida (Segrià)
Tram. 354-00332/10
Retirada de la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre l’impacte de les retallades socials 
en l’activitat de les entitats que presten serveis d’atenció a 
les persones
Tram. 354-00337/10
Rebuig de la sol·licitud p. 68

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01687/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01688/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de Cooperatives de Treball de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01689/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació del Món Rural amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives
Tram. 352-01690/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01691/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01692/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Joseba Polanco, 
director de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01917/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Guernica Facundo, 
del Laboratory of Cooperative Social Entrepreneurship, amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01918/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Jordi Via, del grup 
ECOS, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01919/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Miquel Miró, expert 
en finances cooperatives, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 352-01920/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69
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Proposta de compareixença de Perfecto Alonso, 
president de la Federació de Cooperatives de Treball de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01921/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de David Cos, presi-
dent del grup Clade, amb relació al Projecte de llei de coo-
peratives
Tram. 352-01922/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Ricard Fernández 
Ontiveros, de Suara Cooperativa, amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives
Tram. 352-01923/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Jordi Garcia Jané, 
especialista en cooperativisme i autor de diversos llibres, 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01924/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Ramon Sarroca, 
president de la Federació de Cooperatives Agràries de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01925/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’Ignasi Faura Vento-
sa, coordinador del Fòrum d’Economia Social, amb relació 
al Projecte de llei de coo peratives
Tram. 352-01926/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Llorenç Serrano, 
coordinador de l’Àrea d’Economia Social de Comissions 
Obreres de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de co-
operatives
Tram. 352-01927/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Oliva, 
director general d’Abacus, SCCL, amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives
Tram. 352-01928/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01929/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Perfecto Alonso, 
president de la Federació de Cooperatives de Treball de Ca-
talunya i president de la Confederació de Cooperatives de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01930/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Joaquim Sicília, 
president de la Federació de Cooperatives de Consumidors 
i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
coo peratives
Tram. 352-01931/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’Oriol Amat Salas, 
catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Uni-
versitat Pompeu Fabra i president de l’Associació Catalana 
de Comptabilitat i Direcció, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 352-01932/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de David Cos, presi-
dent del grup Clade, amb relació al Projecte de llei de coo-
peratives
Tram. 352-01933/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Mar Garriga, advo-
cada experta en cooperatives i cap del Servei Jurídic i Labo-
ral de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01934/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’Antoni Pané, direc-
tor general de la cooperativa d’Ivars d’Urgell, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01935/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Ricard Fernández 
Ontiveros, director general de Suara Cooperativa, amb rela-
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01936/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Clara Puigventós, 
directora general de la cooperativa Encís, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01937/10
Retirada de la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Carles Ahumana, 
director de la cooperativa l’Olivera, amb relació al Projecte 
de llei de cooperatives
Tram. 352-01938/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Xavier Tubert, 
membre del consell rector i expresident de Llet Nostra i ex-
president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01939/10
Retirada de la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Lluís Roig, gerent 
de Cellers Domenys i president de l’Associació de les Secci-
ons de Crèdit, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01940/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Mònica Reig, di-
rectora del programa Partners d’Esade i ex-directora gene-
ral de la cooperativa CTF, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 352-01941/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Pere Ferré, director 
de Coselva, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01942/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pediatria dels Pirineus amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 352-01943/10
Retirada de la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’Antoni Duran-Sin-
dreu, economista, professor de règim fiscal de l’empresa 
i sistema fiscal espanyol de la Universitat Pompeu Fabra i 
assessor de la Federació de Cooperatives de Serveis, amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01944/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72
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Proposta de compareixença de Xavier López Gar-
cía, director general d’Economia Social i Cooperativa i Tre-
ball Autònom, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01945/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Carme Díaz Corral, 
economista i investigadora en cooperativisme i gènere, amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01946/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’Ignasi Faura i Vento-
sa, coordinador del Fòrum Economia Social, amb relació al 
Projecte de llei de coo peratives
Tram. 352-01947/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Cristina R. Grau i 
López, advocada mercantilista i experta en dret cooperatiu, 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01948/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’Ivan Miró i Acedo, 
investigador en economia social i docent d’història del co-
operativisme al Postgrau d’Economia Cooperativa a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives
Tram. 352-01949/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de Coop57, cooperativa de serveis financers ètics i solidaris, 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01950/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01966/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01967/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01968/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperati-
ves de Transportistes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives
Tram. 352-01969/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01970/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01971/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01972/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Registre Central de Cooperatives de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01973/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02008/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02009/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02010/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02011/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperati-
ves de Transportistes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives
Tram. 352-02012/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02013/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·lectiu Ronda amb relació al Projecte de llei de coo-
peratives
Tram. 352-02014/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de David Cos, presi-
dent del grup Clade, amb relació al Projecte de llei de coo-
peratives
Tram. 352-02015/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Jordi Via, fundador 
de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02016/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02017/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Jordi Garcia Jané 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02018/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75
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Proposta de compareixença d’Oriol Amat Salas, 
catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 352-02019/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Francesc Iglésies, 
professor d’economia social de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02020/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Ramon Bastida, 
professor de la Barcelona School of Management i membre 
de la Fundació Roca i Galès, amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives
Tram. 352-02021/10
Retirada de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’Ignasi Faura Vento-
sa, coordinador del Fòrum d’Economia Social, amb relació 
al Projecte de llei de coo peratives
Tram. 352-02022/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Javier Goienetxea, 
president de Konfekoop, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 352-02023/10
Retirada de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02029/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02030/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02031/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02032/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02033/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperati-
ves de Transportistes de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de cooperatives
Tram. 352-02034/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02035/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02036/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei de coo-
peratives
Tram. 352-02037/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
del Registre Central de Cooperatives de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02038/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció amb re-
lació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02039/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Caixa d’Enginyers, Societat Cooperativa de Crèdit, 
SCC, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02040/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02041/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de Carles Ruiz, repre-
sentant de Localret, davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè expliqui la visió d’aquesta empresa sobre la nova 
Llei general de telecomunicacions
Tram. 356-00441/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del col·lectiu Parad@s + 50, de Terrassa (Vallès Occidental), 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la 
seva visió de la realitat i les seves propostes
Tram. 356-00455/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’associació Club de Trabajo, de Badia del Vallès (Vallès 
Occidental), davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què expliqui la seva visió de la realitat i les seves propostes
Tram. 356-00456/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Desocupats Actius de la Garrotxa davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la seva 
visió de la realitat i les seves propostes
Tram. 356-00457/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Desocupats Majors de 50 Anys, de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès), davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè expliqui la seva visió de la realitat i 
les seves propostes
Tram. 356-00458/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Desocupats Grans Actius, de Santa Colo-
ma de Gramenet (Barcelonès), davant la Comissió d’Empre-
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sa i Ocupació perquè expliqui la seva visió de la realitat i les 
seves propostes
Tram. 356-00459/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Telecomunicacions i Societat de la Informació davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui l’ús de re-
cursos públics per a la monitorització de les xarxes socials 
amb criteris ideològics per mitjà del Centre de Seguretat de 
la Informació de Catalunya
Tram. 356-00490/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença del president d’Ecom 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui 
les propostes d’integració i d’inserció laboral de les perso-
nes amb discapacitat en l’empresa ordinària
Tram. 356-00493/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de 
l’Associació Catalana de Treball amb Suport (Actas) davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui les pro-
postes d’integració i d’inserció laboral de les persones amb 
discapacitat en l’empresa ordinària
Tram. 356-00494/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença del president de l’As-
sociació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes 
(Acapps) davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
expliqui les propostes d’integració i d’inserció laboral de les 
persones amb discapacitat en l’empresa ordinària
Tram. 356-00495/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Ocu-
pació i Relacions Laborals davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre el compliment de la Moció 
22/X, sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació
Tram. 356-00509/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de Xavier Casares, 
president del Consell Català de Formació Professional, da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
el compliment de la Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures 
per a fomentar l’ocupació
Tram. 356-00510/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de Francesc Xavier 
Mena, exconseller d’Empresa i Ocupació, davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les informa-
cions relatives al Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació
Tram. 356-00531/10
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença de Carles Flamerich, 
ex-director general de Telecomunicacions, davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les informa-
cions relatives al Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació
Tram. 356-00532/10
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Telecomunicacions davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè informi sobre les informacions relatives al Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya i el Centre de Te-
lecomunicacions i Tecnologies de la Informació
Tram. 356-00533/10
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
d’Administració de Seguretat davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè informi sobre les informacions relatives 
al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
Tram. 356-00534/10
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença de Tomàs Roy, direc-
tor executiu del Centre de Seguretat de la Informació, davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les 
informacions relatives al Centre de Seguretat de la Informa-
ció de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecno-
logies de la Informació
Tram. 356-00535/10
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença de Jordi Escalé i Cas-
telló, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre les informacions relatives al 
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i el Cen-
tre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
Tram. 356-00536/10
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Bar-
barà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre les informacions relatives al Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya i el Centre de Tele-
comunicacions i Tecnologies de la Informació
Tram. 356-00537/10
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat d’Inspectors de Treball i Seguretat Social da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
els incompliments de les condicions acordades per l’Admi-
nistració de l’Estat i la Generalitat amb relació al traspàs de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social
Tram. 356-00538/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el moni-
toratge de ciutadans i moviments socials a les xarxes socials 
i sobre la instal·lació d’un programa espia en telèfons mòbils
Tram. 356-00560/10
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de Carles Flamerich i 
Castells, ex-director general de Telecomunicacions i Socie-
tat de la Informació, davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè informi sobre el monitoratge de ciutadans i movi-
ments socials a les xarxes socials i sobre la instal·lació d’un 
programa espia en telèfons mòbils
Tram. 356-00561/10
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de Pere Guerra Serra, 
delegat a Catalunya de l’Associació Nacional de Produc-
tors d’Energia Fotovoltaica, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè expliqui la situació del sector de l’energia 
fotovoltaica
Tram. 356-00607/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença del director general 
del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el sector 
forestal i el projecte de clúster de la fusta i la biomassa
Tram. 356-00660/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d’Empresa i 
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Ocupació perquè informi sobre el sector forestal i el projecte 
de clúster de la fusta i la biomassa
Tram. 356-00661/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’acord de di-
àleg social permanent
Tram. 356-00693/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè presenti l’acord de diàleg social 
permanent
Tram. 356-00694/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’acord de 
diàleg social permanent
Tram. 356-00695/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Pimec davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
presenti l’acord de diàleg social permanent
Tram. 356-00696/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Fepime Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè presenti l’acord de diàleg social permanent
Tram. 356-00697/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de Barcelona da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
el Projecte futur sector fusta
Tram. 356-00708/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’Alfons Labrador, di-
rector d’estudis de Comissions Obreres de Catalunya, da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui 
l’Informe sobre l’evolució de les desigualtats socials a Ca-
talunya, elaborat pel Centre d’Estudis i Recerca Sindicals
Tram. 356-00713/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’Alba Garcia Sán-
chez, secretària de la Dona i Cohesió Social de Comissions 
Obreres de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè expliqui l’Informe sobre l’evolució de les desi-
gualtats socials a Catalunya, elaborat pel Centre d’Estudis i 
Recerca Sindicals
Tram. 356-00714/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de Pere Guerra Serra, 
representant de Catalunya Anpier, davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de 
l’energia fotovoltaica
Tram. 356-00735/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’Helena Villarejo Ga-
lende, professora de dret administratiu de la Universitat de 
Valladolid, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre el marc jurídic dels centres comercials urbans 
i els «business improvement districts» (BID)
Tram. 356-00737/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de Juan Alfonso San-
tamaría, catedràtic de dret administratiu, davant la Comissió 

d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el marc jurídic 
dels centres comercials urbans i els «business improvement 
districts» (BID)
Tram. 356-00738/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de Fernando Mora 
Bongera, expert en àrees empresarials i secretari d’ajunta-
ment, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè in-
formi sobre el marc jurídic dels centres comercials urbans i 
els «business improvement districts» (BID)
Tram. 356-00739/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Gesturbà, Associació per a la Gestió dels Centres Urbans 
de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre el marc jurídic dels centres comercials 
urbans i els «business improvement districts» (BID)
Tram. 356-00740/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la plataforma Afectados por AFV Union Hipotecaria da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
la situació creada per les actuacions de determinats presta-
dors en el refinançament de deutes
Tram. 356-00747/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de Francesc Barri-
endos, en representació d’Alfer Motos, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector 
de la motocicleta elèctrica
Tram. 356-00758/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de Marc Barceló, 
en representació de Volta Motorbikes, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector 
de la motocicleta elèctrica
Tram. 356-00759/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Torres, en 
representació de Torrot Electric Europe, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector 
de la motocicleta elèctrica
Tram. 356-00760/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de Xavier López, en 
representació de l’Associació Catalana de la Moto Elèctrica, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la 
situació del sector de la motocicleta elèctrica
Tram. 356-00761/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Ocu-
pació i Relacions Laborals davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè expliqui els criteris d’elaboració del Pro-
grama operatiu del Fons social europeu de Catalunya 2014-
2020
Tram. 356-00765/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Ocu-
pació i Relacions Laborals davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi del balanç del Programa operatiu 
del Fons social europeu de Catalunya 2007-2013
Tram. 356-00766/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Pimec Joves Empresaris davant la Comissió d’Empresa 
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i Ocupació perquè presenti la sectorial de joves empresaris 
de Pimec
Tram. 356-00790/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’informe 
«Indicadors socials a Catalunya amb relació al context esta-
tal i europeu»
Tram. 356-00792/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre el Decret de venda no sedentària
Tram. 356-00798/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Eix Comercial Sant Andreu davant la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació perquè informi sobre el projecte d’ampliació 
del centre comercial La Maquinista
Tram. 356-00832/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el 
projecte d’ampliació del centre comercial La Maquinista
Tram. 356-00833/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Veïns del Bon Pastor davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el projecte 
d’ampliació del centre comercial La Maquinista
Tram. 356-00834/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la coordinadora de Contact Center de la Unió Sindical 
Obrera de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè expliqui la problemàtica del sector
Tram. 356-00845/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Gómez-Quin-
tero Mora, president de l’Associació per la Integració La-
boral - Mossos d’Esquadra amb Discapacitat, davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació de les 
persones amb discapacitat del Cos de Mossos d’Esquadra 
amb relació als drets humans
Tram. 356-00850/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 86

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’associació Esplais Catalans (Esplac) davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació 
dels esplais i l’educació en el lleure
Tram. 356-00863/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Ar-
gimon i Pallàs, director de l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè 
presenti l’informe «Efectes de la crisi en la salut de la pobla-
ció de Catalunya»
Tram. 356-00866/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció de Comissions Obreres davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè expliqui la situació del sector elèctric i 
els efectes sobre el conjunt de la indústria i la possible vaga 
sectorial
Tram. 356-00867/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector elèc-
tric i els efectes sobre el conjunt de la indústria i la possible 
vaga sectorial
Tram. 356-00868/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Bar-
barà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protec-
ció de Dades, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre el projecte VISC+
Tram. 356-00869/10
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’ARHOE Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè informi sobre les activitats de l’associ-
ació, les conclusions dels congressos i les propostes per a 
racionalitzar els horaris
Tram. 356-00871/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre l’impacte de les retallades socials i dels impa-
gaments en la seva activitat
Tram. 356-00872/10
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Ecom davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè informi sobre l’impacte de les reta-
llades socials i dels impagaments en la seva activitat
Tram. 356-00873/10
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Discapacitats Intel·lectuals de Catalunya (Dincat) davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi 
sobre l’impacte de les retallades socials i els impagaments 
de la Generalitat per la seva activitat
Tram. 356-00874/10
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de 
Catalunya, davant la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració perquè informi sobre l’impacte de les retallades soci-
als i dels impagaments en la seva activitat
Tram. 356-00875/10
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió de Petites i Mitjanes Residències a Catalunya da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre l’impacte de les retallades socials i dels impa-
gaments en la seva activitat
Tram. 356-00876/10
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi 
sobre l’impacte de les retallades socials i dels impagaments 
en la seva activitat
Tram. 356-00877/10
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Aspasim davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè informi sobre l’impacte de les reta-
llades socials i dels impagaments en la seva activitat
Tram. 356-00878/10
Rebuig de la sol·licitud p. 88
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Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió de Petites i Mitjanes Residències a Catalunya da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre el futur del sector residencial
Tram. 356-00879/10
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè pre-
senti el segon informe econòmic i social del sector d’atenció 
a la gent gran i informi sobre el futur del sector residencial
Tram. 356-00880/10
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis 
d’Atenció a la Dependència Gerontològica davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre el 
futur del sector residencial
Tram. 356-00881/10
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
la Directiva 2012/13/UE del Parlament Europeu i del Consell, 
relativa al dret a la informació en els processos penals
Tram. 356-00883/10
Sol·licitud p. 89
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Oxfam Intermón davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè informi sobre el projecte «Jo-
ves sense terra, terra sense futur» i sobre el conflicte de Cu-
ruguaty, al Paraguai
Tram. 356-00884/10
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Omega Research Foundation davant la Comissió d’Interi-
or perquè informi sobre els treballs de recerca amb relació 
al material antiavalots i de control de masses en esdeveni-
ments polítics
Tram. 356-00885/10
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de Josep Anton Grau 
i Reinés, director general de l’Autoritat del Transport Metro-
polità, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre el procediment d’adjudicació i finançament del 
projecte de la T-Mobilitat
Tram. 356-00886/10
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de Mayte Capdet i 
Sorribes, directora d’Integració Tarifària i Comunicació de 
l’Autoritat del Transport Metropolità, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el procediment 
d’adjudicació i finançament del projecte de la T-Mobilitat
Tram. 356-00887/10
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infraes-
tructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat perquè informi sobre el procediment d’adjudicació i 
finançament del projecte de la T-Mobilitat
Tram. 356-00888/10
Sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de Carme Barrot i Ro-
ger Heredia, representants del Banc d’ADN gestionat per la 
Fundació Bosch i Gimpera i la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona, perquè informin sobre les activi-
tats del banc
Tram. 356-00889/10
Sol·licitud p. 90

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb la consellera de Benestar Social i 
Família sobre l’anunci de nous impagaments a entitats del 
tercer sector social
Tram. 355-00156/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 90

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

Compareixença de Francina Alsina, presidenta de 
la Federació Catalana de Voluntariat Social, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00582/10
Substanciació p. 90

Compareixença d’una representació dels Ens de 
l’Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 353-00592/10
Substanciació p. 90

Compareixença d’una representació de la Xarxa de 
Voluntariat Ambiental de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 353-00598/10
Substanciació p. 90

Compareixença d’una representació del Consell 
d’Associacions de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 353-00609/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 353-00620/10
Substanciació p. 91

Compareixença de Maria Solés, coordinadora terri-
torial de la Federació Catalana de Voluntariat Social de Giro-
na, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00631/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació de la Funda-
ció Catalunya Voluntària amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00634/10
Substanciació p. 91

Compareixença de Joan Soler Jiménez, president 
de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00777/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 353-00778/10
Substanciació p. 91

Compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic 
major de la Sindicatura de Comptes, amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 353-00779/10
Substanciació p. 91
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Compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de 
greuges de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00780/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00784/10
Substanciació p. 92

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 353-00785/10
Substanciació p. 92

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00786/10
Substanciació p. 92

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 353-00787/10
Substanciació p. 92

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00788/10
Substanciació p. 92

Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 353-00789/10
Substanciació p. 92

Compareixença de Lluís Cermeno i Martorell, se-
cretari de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Do-
cumental, amb relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00797/10
Substanciació p. 92

Compareixença d’Ignasi Genovès i Avellana, direc-
tor general d’Atenció Ciutadana i Difusió, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 353-00798/10
Substanciació p. 92

Compareixença de Núria Bassols i Muntada, direc-
tora del Programa de polítiques de transparència, amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 353-00800/10
Substanciació p. 93

Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, 
president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 353-00802/10
Substanciació p. 93

Compareixença de Pere-A. Fàbregas Vidal, presi-
dent de la Coordinadora Catalana de Fundacions, amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 353-00803/10
Substanciació p. 93

Compareixença d’una representació de l’Open So-
ciety Foundations a Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00807/10
Substanciació p. 93

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Dones Emprenedores davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació per a informar sobre l’equiparació de valor entre 
homes i dones a l’economia, l’ocupació i la recuperació eco-
nòmica
Tram. 357-00431/10
Substanciació p. 93

Compareixença del secretari de Medi Ambient i 
Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre les mesures que cal emprendre davant 
l’augment dels índexs de contaminació atmosfèrica
Tram. 357-00508/10
Substanciació p. 93

Compareixença d’una representació de l’associa-
ció Esplais Catalans (Esplac) davant la Comissió de Políti-
ques de Joventut per a informar sobre la situació dels es-
plais i l’educació en el lleure
Tram. 357-00751/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’una representació de la Secreta-
ria d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Estudi de la 
Reforma Horària
Tram. 357-00752/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença d’una representació del Departa-
ment d’Ensenyament davant la Comissió d’Estudi de la Re-
forma Horària
Tram. 357-00753/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya 
davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00754/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya 
davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00755/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença d’Elena Sintes Pascual, sociòloga, 
davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00756/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença d’una representació d’Arhoe Cata-
lunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
per a informar sobre les activitats de l’associació, les con-
clusions dels congressos i les propostes per a racionalitzar 
els horaris
Tram. 357-00757/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la Directi-
va 2012/13/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa 
al dret a la informació en els processos penals
Tram. 357-00768/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 43
Convocada per al 29 d’octubre de 2014 p. 95

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i 
encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepre-
sidenta del Govern
Tram. 330-00078/10
Presentació p. 96

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

Memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya cor-
responent al 2013
Tram. 334-00091/10
Presentació p. 96

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament 
sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/10
Substitució de membres p. 96
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 

O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 816/X del Parlament de Catalu
nya, sobre el retorn dels documents cata
lans que encara són a l’Arxiu General de la 
Guerra Civil de Salamanca
Tram. 250-01109/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió 44, 08.10.2014, DSPC-C 494

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el retorn dels documents 
catalans que encara són a l’Arxiu General de la Guer-
ra Civil de Salamanca (tram. 250-01109/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 72490).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa la necessitat in-
eludible que els documents catalans que encara són a 
l’Arxiu General de la Guerra Civil de Salamanca si-
guin retornats a llurs legítims propietaris, d’acord amb 
la legislació vigent, de manera immediata i urgent.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Exigir al Govern de l’Estat el retorn immediat i ur-
gent de tots els documents i altres objectes de l’Arxiu 
General de la Guerra Civil de Salamanca que encara 
resten pendents de retornar a Catalunya.

b) Donar suport polític i jurídic a les reclamacions dels 
ajuntaments catalans que exigeixen el retorn de llurs 
documents encara retinguts a l’Arxiu General de la 
Guerra Civil de Salamanca.

c) Estudiar la possibilitat de recórrer a la via judicial 
per a aconseguir el retorn dels papers, documents i ob-
jectes que encara són a l’Arxiu General de la Guerra 
Civil de Salamanca que no han estat retornats a llurs 
legítims propietaris, en el cas que el Govern de l’Estat 
persisteixi en la seva actitud obstruccionista.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

Resolució 817/X del Parlament de Catalu
nya, de rebuig de les actuacions de la Dele
gació del Govern de l’Estat amb relació a la 
presentació de recursos contra acords mu
nicipals
Tram. 250-01119/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió 44, 08.10.2014, DSPC-C 494

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució de rebuig de les actuacions de la 
Delegació del Govern de l’Estat amb relació a la pre-
sentació de recursos contra acords municipals (tram. 
250-01119/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig al 
fet que la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya 
centri l’activitat a presentar recursos contra un gran 
nombre d’acords municipals i que, per tant, vulneri 
l’autonomia local i la llibertat d’expressió.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer ges-
tions davant el Govern de l’Estat per a aconseguir que 
la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya aban-
doni l’obstinació en els acords locals catalanistes i 
centri l’activitat a aclarir l’aplicació de la Llei de l’Es-
tat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, i a alleugerir 
els greus problemes que està causant en el món local 
l’aplicació d’aquesta norma.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

Resolució 818/X del Parlament de Catalu
nya, de condemna de l’atac contra el Pi de 
les Tres Branques
Tram. 250-01120/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió 44, 08.10.2014, DSPC-C 494

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució de condemna de l’atac contra el Pi 
de les Tres Branques (tram. 250-01120/10), presenta-
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da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya condemna de manera 
pública i solemne l’atac perpetrat contra el Pi de les 
Tres Branques, situat al municipi de Castellar del Riu 
(Berguedà), i el considera una agressió contra la na-
tura, la literatura –concretada en els versos de Jacint 
Verdaguer– i la idea de Països Catalans.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar, per mitjà del Departament d’Interior, les accions 
necessàries perquè el Cos de Mossos d’Esquadra iden-
tifiqui al més aviat possible els autors d’aquest atac.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

Resolució 819/X del Parlament de Catalu
nya, de condemna del rebuig del Tribunal 
Suprem i de la prohibició de la Junta Elec
toral Central de la iniciativa Multireferèndum 
2014
Tram. 250-01143/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió 44, 08.10.2014, DSPC-C 494

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució de condemna del rebuig del Tri-
bunal Suprem i de la prohibició de la Junta Electoral 
Central de la iniciativa Multireferèndum 2014 del dia 
25 de maig de 2014 (tram. 250-01143/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 74143).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya lamenta la decisió del 
Tribunal Suprem de rebuig de la iniciativa Multirefe-
rèndum 2014, i també la prohibició imposada per la 
Junta Electoral Central.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reco-
nèixer la iniciativa ciutadana Multireferèndum 2014 
com una experiència legítima organitzada per la so-
cietat civil i a continuar impulsant el foment de la 

participació ciutadana i el suport de les diverses for-
mes de manifestació dels drets polítics de participa-
ció directa.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

Resolució 820/X del Parlament de Catalu
nya, de condemna i rebuig de la violència 
terrorista i de solidaritat amb les víctimes de 
l’atemptat de l’11 de setembre de 1989 a Ba
nyoles
Tram. 250-01161/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió 44, 08.10.2014, DSPC-C 494

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució de condemna i rebuig de la vio-
lència terrorista i de solidaritat amb les víctimes de 
l’atemptat de l’11 de setembre de 1989 a Banyoles 
(tram. 250-01161/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta la condemna i 
el rebuig de qualsevol acte de violència terrorista, dels 
autors i col·laboradors d’aquests actes i dels qui justifi-
quen aquesta violència o taquen la memòria o la digni-
tat dels ciutadans que han patit el terrorisme.

2. El Parlament de Catalunya manifesta i reafirma la 
solidaritat i el suport exprés i permanent als dos guàr-
dies civils que l’11 de setembre de 1989 van ésser víc-
times de l’atemptat terrorista comès a Banyoles per 
Terra Lliure, i a les famílies de les víctimes.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito
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Resolució 821/X del Parlament de Catalu
nya, sobre el Centre de Tecnificació Espor
tiva d’Esplugues de Llobregat
Tram. 250-01169/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió 44, 08.10.2014, DSPC-C 494

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el Centre de Tecnificació Esportiva 
d’Esplugues de Llobregat (tram. 250-01169/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
73650) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 75684) i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 75878).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Informar el Parlament; l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat; el Consell Comarcal del Baix Llobregat; la 
direcció, el consell escolar i el claustre de professors 
de l’Institut Joaquim Blume, i els usuaris de la resta de 
serveis del Centre de Tecnificació Esportiva d’Esplu-
gues de Llobregat sobre l’estudi de viabilitat del tras-
llat d’aquest centre i de les previsions del Govern amb 
relació a aquest espai.

b) Mantenir el Centre de Tecnificació Esportiva d’Es-
plugues de Llobregat en l’emplaçament actual i asse-
gurar la continuïtat de tots els serveis i instal·lacions 
que el conformen i de tota l’oferta educativa i forma-
tiva que es duu a terme a l’Institut Joaquim Blume 
–educació obligatòria, educació secundària, cicle for-
matiu de grau superior o qualsevol altre ensenyament 
específic de l’Escola Catalana de l’Esport–, i renunciar 
a qualsevol operació de venda dels terrenys o de tras-
llat de les instal·lacions a una altra ubicació.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

Resolució 822/X del Parlament de Catalu
nya, sobre l’Agència per a la Qualitat del Sis
tema Universitari de Catalunya
Tram. 250-00990/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 27, 09.10.2014, DSPC-C 501

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 9 d’octubre de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la defensa de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(tram. 250-00990/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya reconeix la tasca de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya i la seva trajectòria sòlida, coherent i rigo-
rosa, fet que l’ha convertida en una agència de quali-
tat universitària de referència en l’àmbit internacional.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que és neces-
sària la continuïtat d’una agència com l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, un 
instrument veritablement útil per a l’enfortiment del 
sistema universitari català, per tal que esdevinguem 
un dels pols universitaris de més projecció i referència.

3. El Parlament de Catalunya es posiciona en contra de 
l’informe de la Comissió per a la Reforma de les Ad-
ministracions Públiques, que comportarà, lluny dels 
seus objectius concrets, un atac al sistema universitari 
català.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir la continuïtat de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya i també defen-
sar i potenciar el model universitari català, en el qual 
l’Agència ha de continuar tenint un paper rellevant.

b) Impulsar la Llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya al llarg del 2014.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz
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Resolució 823/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la construcció d’un institut a San
ta Coloma de Cervelló
Tram. 250-01039/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 27, 09.10.2014, DSPC-C 501

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 9 d’octubre de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció d’un ins-
titut a Santa Coloma de Cervelló (tram. 250-01039/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans i pel Grup Mixt, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65376) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 65418).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir la dotació pressupostària i les gestions ne-
cessàries per a executar els compromisos del Departa-
ment d’Ensenyament amb l’Ajuntament de Santa Co-
loma de Cervelló, que són els següents: 

1r. Encarregar, durant el curs 2014-2015, la redac-
ció del projecte d’adequació de l’edifici Montpedrós 
i de la seva ampliació per a la transformació en un 
institut d’educació secundària obligatòria i de batxi-
llerat.

2n. Establir, al més aviat possible, per mitjà d’un con-
veni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 
la cessió de l’espai que ocupen els aularis prefabricats 
de l’Institut; la cessió del solar annex per a la cons-
trucció d’equipament escolar; el calendari d’aplicació 
de les adequacions, les ampliacions, etc. de l’edifici 
Montpedrós, i l’acord de finançament compartit de les 
despeses de funcionament del centre mentre convis-
quin l’Escola i l’Institut.

3r. Executar durant l’any 2015 les adequacions interi-
ors de l’edifici Montpedrós, per a permetre el bon fun-
cionament dels dos centres educatius.

4t. Executar les obres d’adequació i d’ampliació de 
l’edifici segons el projecte corresponent, amb data 
d’inici l’any 2016.

b) Preveure el batxillerat per al curs 2016-2017, com a 
continuïtat a les tres línies d’educació secundària obli-
gatòria que està previst que surtin en aquell moment; 
tenint en compte que aquest any entraran ja quatre 

línies d’educació secundària obligatòria –i serà així, 
com a mínim, fins l’any 2022.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014

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

Resolució 824/X del Parlament de Catalu
nya, sobre l’assignació de recursos d’edu
cació especial a les escoles
Tram. 250-01047/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 27, 09.10.2014, DSPC-C 501

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 9 d’octubre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’establiment d’un 
procediment únic d’assignació de recursos d’educació 
especial a les escoles (tram. 250-01047/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans i pel Grup Mixt, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 67610) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 67973).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar aplicant la Resolució del 28 de febrer de 
2013 de la Direcció General d’Educació Infantil i Pri-
mària sobre el procediment que han de seguir i els pro-
tocols que han d’utilitzar els equips d’assessorament i 
orientació psicopedagògics per a l’elaboració dels dic-
tàmens d’escolarització de l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques i la designació de l’adjudicació 
de suports i recursos i la determinació del centre més 
adequat per a cada alumne que fa el servei territorial a 
partir del dictamen emès per l’equip d’assessorament i 
orientació psicopedagògics, de manera que no es pro-
dueixin desigualtats significatives de criteris entre ter-
ritoris.

b) Disposar del personal vetllador adequat per a satis-
fer les necessitats educatives dels alumnes per al que 
resta del curs 2014-2015.

c) Garantir en un futur la dotació pressupostària ade-
quada i suficient per a atendre les necessitats del mo-
del d’escola inclusiva.
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d) Garantir, des del Departament d’Ensenyament, el 
control de qualitat i el seguiment del servei prestat per 
empreses o entitats subcontractades, segons els parà-
metres d’atenció i d’equitat del nostre model d’escola 
inclusiva, establint el procediment adequat que pugui 
ésser necessari.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014

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

Resolució 825/X del Parlament de Catalu
nya, sobre els serveis escolars de menjador 
i de transport escolar
Tram. 250-01101/10 i 250-01124/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 27, 09.10.2014, DSPC-C 501

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 9 d’octubre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el servei de transport 
escolar de l’Escola Bellaterra, de Cerdanyola del Va-
llès (tram. 250-01101/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 72552) i el text de la Proposta de resolució sobre 
el servei de transport escolar de l’Escola Bellaterra, 
de Cerdanyola del Vallès (tram. 250-01124/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
71417) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 72557).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Avançar els treballs amb els consells comarcals i 
els representants dels ens locals per a modificar els de-
crets 160/1996 i 161/1996, sobre els serveis escolars 
de menjador i de transport escolar, per a adequar-los 
a l’article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, que estableix ajuts per als alumnes que viuen 
en poblacions sense escola, en nuclis de població allu-
nyats o en zones rurals, amb la finalitat de reconèixer 
la singularitat de diversos centres escolars i garantir 
l’equitat i la igualtat d’oportunitats d’accés al transport 
escolar, atenent la naturalesa del desplaçament i el ni-
vell de renda de les famílies i vetllant perquè cap fa-
mília resti fora d’aquest servei per raons socioeconò-
miques.

b) Complir l’acord assolit per al servei de transport es-
colar de l’Escola Bellaterra, de Cerdanyola del Vallès, 
i treballar en els pròxims dos cursos juntament amb 
les famílies, els municipis i el consell comarcal per a 
facilitar un desplaçament adequat dels infants, atesa la 
singularitat de la ubicació d’aquest centre.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014

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

Resolució 826/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la construcció de l’Escola Mon
tigalà i l’Institut Ventura Gassol, a Badalona
Tram. 250-01103/10 i 250-01132/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 27, 09.10.2014, DSPC-C 501

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 9 d’octubre de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, a Badalona 
(tram. 250-01103/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 72505) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 72554 i 72660) i el text de la Proposta de 
resolució sobre la construcció de l’Escola Montiga-
là i l’Institut Ventura Gassol, a Badalona (tram. 250-
01132/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 72500) i pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
72559).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a enllestir 
la redacció del projecte executiu i a acordar el calen-
dari d’execució de les obres de l’Escola Montigalà i de 
l’Institut Ventura i Gassol, de Badalona, amb l’Ajun-
tament i la comunitat educativa i, a aquests efectes, 
mantenir una primera trobada conjunta amb els re-
presentants municipals i la comunitat educativa abans 
que finalitzi l’any 2014.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz
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Resolució 827/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la continuïtat de l’Escola Munici
pal de Música de Cambrils i el sosteniment 
de les escoles de música
Tram. 250-01111/10 i 250-01117/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 27, 09.10.2014, DSPC-C 501

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 9 d’octubre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’Escola Municipal de 
Música de Cambrils (tram. 250-01111/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 72504) i el text de la Proposta de resolu-
ció sobre la continuïtat de l’Escola Municipal de Mú-
sica de Cambrils (tram. 250-01117/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 72503).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dialogar 
amb l’Ajuntament de Cambrils, per a poder trobar so-
lucions per a mantenir oberta l’Escola Municipal de 
Música de Cambrils, i amb el món local, per al soste-
niment de les escoles de música municipals, en con-
cordança amb el manament del Parlament al grup de 
treball de la Comissió Mixta per a trobar una solució 
al sosteniment de les escoles de música, atenent la im-
portància del servei educatiu i cultural i la democra-
tització de l’accés als ensenyaments musicals que re-
presenten.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014

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

Resolució 828/X del Parlament de Catalu
nya, sobre l’Escola Baldiri Reixac, de Bada
lona
Tram. 250-01131/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 27, 09.10.2014, DSPC-C 501

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 9 d’octubre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’Escola Baldiri Rei-
xac, de Badalona (tram. 250-01131/10), presentada pel 

Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 72499).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a concretar 
un calendari de negociació amb l’Ajuntament de Ba-
dalona i la comunitat educativa, sobre les obres previs-
tes de rehabilitació i d’ampliació de serveis de l’Escola 
Baldiri Reixac, de Badalona, que ja es van acordar en 
el Consell de Govern de la Generalitat, del 16 de de-
sembre de 2009.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014

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

Resolució 829/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la reconversió de l’Aula de Forma
ció d’Adults Morera Pomar, de Badalona, en 
un centre de formació d’adults
Tram. 250-01138/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 27, 09.10.2014, DSPC-C 501

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 9 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la reconversió de l’aula de 
formació d’adults de Morera-Pomar, de Badalona, en 
un centre de formació d’adults (tram. 250-01138/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a recon-
vertir l’Aula de Formació d’Adults Morera Pomar en 
un centre de formació d’adults, amb l’objectiu de do-
nar cobertura a les necessitats actuals de formació 
d’aquesta zona de Badalona, i a dotar aquest centre 
del personal educatiu necessari en funció del projec-
te educatiu, l’oferta formativa i les necessitats de la 
zona.

Palau del Parlament, 9 d’octubre 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 creació d’una 
xarxa coordinada de serveis d’acompanya
ment i consolidació d’empreses
Tram. 250-01189/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de resolució sobre el tancament 
de les centrals nuclears
Tram. 250-01216/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

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 
la provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 200-00023/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 86025).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.10.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 24.10.2014.

Projecte de llei de l’impost sobre els habi
tatges buits
Tram. 200-00024/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 84079 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 84079)

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 l’impost sobre els habitatges buits 
(tram. 200-00024/10).

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

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 84022; 84080 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 21.10.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 84022)

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 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (tram. 200-00026/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 84080)

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 l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya (tram. 200-00026/10).

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

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 200-00027/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 86027).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.10.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 24.10.2014.

Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 86027).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.10.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 24.10.2014.

Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata
lunya
Tram. 200-00029/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 86027).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.10.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 24.10.2014.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 286)

En el BOPC 286, a la pàg. 15.

On hi diu: 

«La Ponència de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, nomenada el dia 16 de juliol de 2013 i 
integrada per la diputada Violant Cervera i Gòdia, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió; la dipu-
tada Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya; la diputada 
Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari 
Socialista; la diputada Marta Ribas Frías, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa; i la diputada Isabel Vallet 
Sànchez, del Grup Mixt, s’ha reunit al Palau del Par-
lament 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 
Andreu i Fornós, i l’assessora lingüista Núria Luce-
na Cayuela i l’ha assistida el gestor parlamentari Lluís 
Soler i Soler.»

Hi ha de dir: 

«La Ponència de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, nomenada el dia 16 de juliol de 2013 i 
integrada per la diputada Violant Cervera i Gòdia, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió; la dipu-
tada Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya; la diputada 
Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari 
Socialista; el diputat Sergio Santamaría Santigosa, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
la diputada Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa; la diputada Inés Arrimadas García, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans; 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 
Andreu i Fornós, i l’assessora lingüista Núria Luce-
na Cayuela i l’ha assistida el gestor parlamentari Lluís 
Soler i Soler.»

Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 202-00056/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió d’Afers Institucionals, 22.10.2014, 

DSPC-C 508; 23.10.2014, DSPC-C 512

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials tingudes davant la Comissió d’Afers 
Institucionals

El 22 d’octubre de 2014, DSPC-C 508 

Compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de 
greuges de Catalunya (tram. 353-00780/10)

Compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic ma-
jor de la Sindicatura de Comptes (tram. 353-00779/10)

Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, pre-
sident del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(tram. 353-00802/10)

Compareixença de Pere-A. Fàbregas Vidal, president 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions (tram. 
353-00803/10)

Compareixença d’Ignasi Genovès i Avellana, direc-
tor general d’Atenció Ciutadana i Difusió (tram. 353-
00798/10)

Compareixença de Núria Bassols i Muntada, directo-
ra del Programa de polítiques de transparència (tram. 
353-00800/10)

Compareixença de Lluís Cermeno i Martorell, secre-
tari de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental (tram. 353-00797/10)

Compareixença de Joan Soler Jiménez, president de 
l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de 
Catalunya (tram. 353-00777/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya (tram. 353-00784/10)

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques (tram. 353-
00785/10)

Compareixença d’una representació de l’Open Society 
Foundations a Catalunya (tram. 353-00807/10)

Compareixença d’una representació de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector Social de Catalunya (tram. 353-
00778/10)

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya (tram. 353-00786/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Gene-
ral de Treballadors de Catalunya (tram. 353-00787/10)
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Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional (tram. 353-00788/10)

Compareixença d’una representació de Pimec (tram. 
353-00789/10)

El 23 d’octubre de 2014, DSPC-C 512

Compareixença de Daniel de Alfonso Laso, direc-
tor de l’Oficina Antifrau de Catalunya (tram. 353-
00781/10)

Compareixença d’Òscar Roca Safont, cap de l’Àrea de 
Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya (tram. 353-00782/10)

Compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, catedràtic 
de dret administratiu de la Universitat de Barcelona 
(tram. 353-00806/10)

Compareixença del president de l’Associació de Tèc-
nics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
(tram. 353-00804/10)

Compareixença de Joat Henrich i Ballester, president 
de l’Associació Catalana de Gestió Pública (tram. 353-
00801/10)

Compareixença de M. Àngels Barbarà i Fondevila, di-
rectora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(tram. 353-00783/10)

Compareixença de Francesc Torralba Roselló, ca-
tedràtic d’ètica de la Universitat Ramon Llull (tram. 
353-00799/10)

Compareixença de Helen Darbishire, directora execu-
tiva d’Access Info Europe (tram. 353-00791/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença de Jesús Lizcano Álvarez, president 
de Transparència Internacional Espanya (tram. 353-
00790/10)

Compareixença de Daniel Innerarity, catedràtic de fi-
losofia i investigador de la Universitat del País Basc 
(tram. 353-00792/10)

Compareixença de Manuel Villoria Mendieta, cate-
dràtic de ciències polítiques de la Universitat Rei Joan 
Carles (tram. 353-00793/10)

Compareixença de Joaquim Brugué i Torruella, cate-
dràtic de ciència política i director de l’Institut de Go-
vern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (tram. 353-00794/10)

Compareixença de Josep Maria Vallès i Casadevall, 
catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (tram. 353-00795/10)

Compareixença de Bruce Cain, professor de cièn-
cia política de la Universitat de Califòrnia a Berkeley 
(tram. 353-00796/10)

Compareixença de Victòria Camps Cervera, catedrà-
tica d’ètica de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(tram. 353-00805/10)

Compareixença de Byung-Chul Han (tram. 353-
00808/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 di-
es hàbils (del 28.10.2014 al 06.11.2014).
Finiment del termini: 07.11.2014; 09:30 h.

Proposició de llei del sistema de policia de 
Catalunya
Tram. 202-00064/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 83972; 84081 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 21.10.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 83972)

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 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei del sistema de policia de Catalunya 
(tram. 202-00064/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 84081)

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 Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei del sistema de policia de 
Catalunya (tram. 202-00064/10).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003 per a introduir la revocació dels drets 
i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat
Tram. 202-00065/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 83977 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 83977)

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 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per 
a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels ex-
presidents i expresidentes de la Generalitat (tram. 202-
00065/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei sobre el servei escolar de 
menjador
Tram. 202-00066/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 83971 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 83971)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, president i portaveu del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableixen els articles 104 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei sobre el servei escolar 
de menjador (tram. 202-00066/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 d’octubre del 2014.

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003, de l’estatut dels expresidents de la 
Generalitat
Tram. 202-00067/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 83978 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 83978)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 6/2003, de l’estatut dels 
expresidents de la Generalitat (tram. 202-00067/10).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003, de l’estatut dels expresidents de la 
Generalitat
Tram. 202-00068/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 83976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 83976)

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 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, de 
l’estatut dels expresidents de la Generalitat (tram. 202-
00068/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei de modificació de la Llei 
16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals
Tram. 202-00069/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 28.10.2014 al 10.11.2014).
Finiment del termini: 11.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’assumpció 
de responsabilitats polítiques pel desple
gament policial dissenyat pel Departament 
d’Interior el 15 de juny de 2011 al voltant del 
Parlament
Tram. 250-01198/10

Esmenes presentades
Reg. 82631 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 16.10.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 82631)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Departament 
d’interior que emeti un informe relatiu a les mesures 
que ha adoptat en relació a la sentencia de la Audi·
ència Nacional pel que fa al qüestionament judicial i 
jurídic de l’operatiu policial desplegat a propòsit de la 
manifestació del 15 de juny del 2011.»

Proposta de resolució sobre el transport i la 
custòdia dels comisos de droga
Tram. 250-01203/10

Esmenes presentades
Reg. 82596 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 16.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82596)

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

Del punt 1

«1. El Cos de Mossos d’Esquadra valorarà disposar de 
vehicles adaptats pel trasllat de comisos de drogues, 
especialment de les plantes de marihuana, en les de-
gudes condicions de salubritat i seguretat.» 
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2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. El cos de Mossos d’Esquadra disposarà d’espais 
adients per vetllar per aquests comisos de drogues. 
Com a mínim caldrà dotar a les comissaries de conteni-
dors estancs pel dipòsit de la marihuana.»

Proposta de resolució sobre les multes im
posades amb motiu de la campanya «No vull 
pagar»
Tram. 250-01212/10

Esmenes presentades
Reg. 82630 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 16.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 82630)

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

«El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a 
les persones afectades per la campanya de desobedièn·
cia civil “No vull pagar” que es va desenvolupar com 
a denuncia de la situació d’ofec econòmic que viuen 
els ciutadans de Catalunya i sol·licita del Departament 
d’Interior que desenvolupi un programa de mediació 
amb les parts afectades per tal de evitar l’embarga·
ment en els cassos afectats.»

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una unitat de diagnòstic i tractament de 
la sensi bilitat química múltiple i la síndrome 
de fa ti ga crònica a l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona
Tram. 250-01218/10

Esmenes presentades
Reg. 78660; 82610; 82622 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 16.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 78660)

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

Dels punts 1 i 2. Nova redacció.

«1. Dotar a cada Regió Sanitària de les Unitats d’Al·
lèrgia per garantir l’equitat segons el Pla Director de 
Malalties Respiratòries i la Societat Catalana d’Al·
lèrgia i identificar en elles els referents de Sensibilitat 
Química i Ambiental Múltiple per Regions Sanitàries 
a l’Hospital Joan XXI de Tarragona, Josep Trueta de 
Girona, Arnau de Vilanova de Lleida, Verge de la Cin·
ta de Tortosa i Althaia de Manresa.»

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP Socialista (2)

Del punt 3. Nova redacció.

«2. Difondre el protocol de consens del 2011 des del 
Ministeri de Sanitat, CCAA, experts i pacients de la 
Síndrome Sensibilitat química i ambiental múltiple.»

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP Socialista (3)

Del punt 4. Nova redacció.

«3. Consolidar la Unitat de referència per a Catalunya 
de l’Hospital Clínic de Barcelona.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP Socialista (4)

D’un nou punt.

«4. Crear un registre específic de pacients amb Sensi·
bilitat Química Múltiple com a base pel seguiment i la 
recerca.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-

vergència i Unió (reg. 82610)

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

Del punt 1

«1. Analitzar la possibilitat d’instal·lar una unitat de di-
agnòstic i tractament de la Sensibilitat Química Múl-
tiple i la Síndrome de Fatiga Crònica o Encefalomieli-
tis Miàlgica a Tarragona a l’Hospital Universitari Joan 
XXIII.»

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

Del punt 3

«3. Instar a l’Organització mundial de la Salut per tal 
que reconegui en la Classificació Internacional de Ma·
lalties (CIM·10) la SQM.»

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

Del punt 4

«4. Dissenyar el procés assistencial específic per a la 
SQM, que tindrà un component reforçat de multidisci·
plinarietat amb l’elecció d’unitats d’alta especialitza·
ció.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-

ra Republicana de Catalunya (reg. 82622)

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

«1. Estudiar en un termini de quatre mesos l’opció 
d’instal·lar una unitat de diagnòstic i tractament de la 
Sensibilitat Química Múltiple i la Síndrome de Fati-
ga Crònica o Encefalomielitis Miàlgica a Tarragona a 
l’Hospital Universitari Joan XXIII.»

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

«3. Fomentar que tant la comunitat científica com els 
organismes i instàncies estatals i internacionals dedi·
quin esforços a aprofundir en el coneixement d’aques·
ta patologia i tendeixin al reconeixement de la SQM 
com a malaltia.»

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

«4. Dissenyar en el termini de quatre mesos el procés as·
sistencial específic per a la SQM, que tindrà un compo·
nent reforçat de multidisciplinarietat amb l’elecció d’uni·
tats d’alta especialització, tenint en compte que l’Hospital 
Clínic ha estat fins ara unitat de referència a Catalunya.»

Proposta de resolució sobre l’assumpció de 
responsabilitats polítiques per diverses ac
tuacions policials
Tram. 250-01219/10

Esmenes presentades
Reg. 79239; 82629 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 16.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 79239)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

Al final del punt 2.

«2. Variar de forma substancial la forma d’actuar del 
Departament d’Interior en els casos de mobilitzacions 
de masses o actes de protesta, i a exposar davant del 
Parlament en el termini de tres mesos un Pla d’actuació 
davant mobilitzacions de masses, prenent en considera·
ció els debats i les conclusions aprovades a la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de 
l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Mas·
ses, i con sensuat amb els diversos grups parlamentaris 
i representants de la societat civil i dels moviments so-
cials.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 82629)

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

Del punt 1

«El Parlament insta el Govern a: 

1. Estudiar les sentències judicials dels casos relaci·
onats amb el desallotjament de Plaça Catalunya de 
Barcelona el 27 de maig de 2011, del dispositiu poli-
cial pel setge al Parlament el 15 de juny de 2011, de 
l’entrada del Cos de Mossos d’esquadra a la Ciutat 
de la Justícia el mes d’octubre del mateix any, i de 
l’operatiu de seguretat en el dia de vaga general de 14 
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de novembre de 2012, a fi d’integrar els criteris juris·
prudencials a les actuacions del Departament d’In·
terior.»

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

Del punt 2

«2. Incorporar les conclusions de la Comissió d’Estu·
di dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús 
de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses a 
les actuacions del Departament d’Interior i aplicar de 
formar urgent el protocol de reparació dels danys per 
a indemnització de les víctimes d’actuacions de la Poli·
cia de la Generalitat·Mossos d’Esquadra .»

Proposta de resolució sobre la revisió i 
l’anul·lació del conveni signat entre l’Autori
tat Portuària de Barcelona i la Guàrdia Civil i 
sobre la protecció de les competències de la 
policia portuària
Tram. 250-01220/10

Esmenes presentades
Reg. 82595 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 16.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82595)

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

Del punt 2

«2. Estudiar les mesures que caldria impulsar per de·
finir les competències de la policia Portuària i de la 
Policia de la Generalitat · Mossos d’Esquadra en, el 
marc del model català de seguretat.»

Proposta de resolució sobre la reobertura 
dels llits d’aguts de l’Hospital de Figueres
Tram. 250-01227/10

Esmenes presentades
Reg. 82613; 82623 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 16.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82613)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge·
neralitat a, d’acord amb les variacions poblacionals 
de cada moment, garantir l’atenció sanitària hospita·
lària a la població del Alt Empordà.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 82623)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de Ca·
talunya a, tal i com es va aprovar a la moció 138/X, 
presentar la planificació de gestió de recursos sani·
taris del SISCAT durant els períodes d’estiu, i també 
en el període de novembre a març, que correspon al 
Pla integral d’urgències de Catalunya. Aquesta plani·
ficació ha d’explicar tant l’atenció urgent com la dis·
ponibilitat de recursos per a afrontar l’activitat mè·
dica i quirúrgica dels diferents períodes de l’any, i la 
garantia de reversibilitat, un cop finalitzat el mes de 
setembre, de la reducció de recursos sanitaris fets du·
rant l’estiu.

Establir el compromís que el Director del CatSalut i Se·
cretari de Salut Pública compareguin a la comissió de 
salut com a mínim dos cops l’any per informar sobre els 
dispositius d’atenció sanitària en els períodes d’estiu i 
d’hivern, entregant tota la informació necessària.»
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Proposta de resolució sobre la retirada dels 
plans de disminució de la despesa sanitària 
i la noaplicació de noves mesures d’austeri
tat als serveis sanitaris
Tram. 250-01228/10

Esmenes presentades
Reg. 82601; 82625 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 16.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82601)

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

Del punt 1

«1. La retirada dels plans de disminució de la despe-
sa sanitària a Catalunya per l’any 2014, i per tant, que 
es destini el 100% del pressupost assignat enguany a 
prestar serveis sanitaris i no a eixugar el pressupost del 
2013.»

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

Del punt 2

«2. Que les mesures per a la sostenibilitat que s’apli·
quin no afectin el nivell, la diversitat, l’equitat i la 
qualitat dels serveis sanitaris a Catalunya i, per tant, 
tampoc els de l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan 
Despí en el qual s’ha de garantir el nombre de profes-
sionals sanitaris necessaris per mantenir un bon nivell 
de qualitat assistencial.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 82625)

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

«1. Garantir que el 100% del pressupost del 2014 dels 
hospitals de titularitat pública es destini únicament a 
prestacions de serveis sanitaris del 2014.»

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

«2. No prendre mesures que puguin afectar el nivell, 
la diversitat, l’equitat i la qualitat dels serveis sanita-
ris a Catalunya i, en aquest sentit, tampoc a l’Hospital 
Moisès Broggi, garantint el nombre de professionals 
necessaris per mantenir el nivell i la qualitat dels ser·
veis.»

Proposta de resolució sobre la implantació 
del projecte Créixer, Innovar i Millorar en Sa
lut i el fet d’informar adequadament els tre
balladors i els centres sanitaris afectats
Tram. 250-01234/10

Esmenes presentades
Reg. 82602; 82626 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 16.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82602)

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

Del punt 2

«2. Fer arribar als treballadors i treballadores impli-
cats, i als seus representants, la informació necessària 
relativa a la implantació del projecte CIMS.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 82626)

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

«2. Fer arribar als treballadors i treballadores impli-
cats, i als seus representants, tota la informació relaci·
onada amb la implantació del projecte CIMS per tots 
i cadascun dels serveis implicats en aquest projecte.»

Proposta de resolució sobre la rectificació 
del plec de condicions tècniques del servei 
del transport sanitari
Tram. 250-01239/10

Esmenes presentades
Reg. 82598; 82627 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 16.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82598)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a millorar la qualitat del servei pel trans·
port sanitari a Catalunya, amb l’extensió dels VIR per 
tal de facilitar l’increment de la capacitat de resolu·
ció in situ mitjançant la seva distribució territorial en 
xarxa.»



27 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 417

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 33

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 82627)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a un cop resolt el concurs, establir un pro·
cés transparent d’avaluació de totes les unitats, les que 
han canviat i les que es mantenen, per tal d’avaluar 
les dotacions per assegurar que no hi ha minva en el 
servei prestat i si és el cas, adequar de nou els efec·
tius.»

Proposta de resolució sobre les actuacions 
restrictives dels drets del personal sanitari 
no facultatiu jubilat
Tram. 250-01243/10

Esmenes presentades
Reg. 82599; 82628 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 16.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82599)

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

Del punt 1

«1. Donar compliment a les recomanacions fetes pel 
Síndic de Greuges al Departament de Salut en relació a 
les actuacions i resolucions restrictives de drets i havers 
que s’han imposat al personal jubilat de l’ICS en els 
darrers dos anys.»

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

De refosa dels punts 2 i 3

«2. Donar compliment a les sentències fermes que, en 
el seu cas, pronunciïn els òrgans judicials en relació a 
les reclamacions formulades pel personal sanitari no 
facultatiu jubilat de l’ICS.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 82628)

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

De refosa dels 3 punts

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

a. Elaborar un nou informe jurídic per part del De·
partament de Salut que contempli les recomanacions 
del Síndic de Greuges, el posicionament de les perso·
nes afectades i els estudis emesos per l’Institut Català 
de la Salut.

b. Traslladar aquest informe al Parlament de Catalu·
nya, així com a les persones afectades i l’Institut Cata·
là de la salut.»

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una comissió de seguiment del compli
ment dels acords adoptats en el debat gene
ral sobre l’increment de la pobresa i les de
sigualtats
Tram. 250-01281/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2014 al 05.11.2014).
Finiment del termini: 06.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

Proposta de resolució sobre el servei de 
trens de rodalia en les festes locals de Bar
celona
Tram. 250-01282/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2014.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2014 al 05.11.2014).
Finiment del termini: 06.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

Proposta de resolució sobre el debat del Pro
jecte de decret pel qual s’estableix el règim 
jurídic de la utilització confinada, l’allibe
rament voluntari i la comercialització d’or
ganismes modificats genèticament a Ca
talunya en la Comissió d’Estudi sobre els 
Organismes Genèticament Modificats
Tram. 250-01283/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2014 al 05.11.2014).
Finiment del termini: 06.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

Proposta de resolució sobre l’Escola Els 
Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-01284/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2014 al 05.11.2014).
Finiment del termini: 06.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del finançament del dossier i la documentació 
necessaris per a presentar la candidatura del 
Priorat a patrimoni mundial de la UNESCO
Tram. 250-01285/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2014 al 05.11.2014).
Finiment del termini: 06.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

Proposta de resolució sobre la suspensió 
cautelar de la regulació de l’activitat boletai
re a les finques públiques de la Generalitat al 
Parc Natural dels Ports
Tram. 250-01286/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2014 al 05.11.2014).
Finiment del termini: 06.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’Escola Pinyana, de Lleida
Tram. 250-01287/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2014 al 05.11.2014).
Finiment del termini: 06.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.
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Proposta de resolució sobre la utilització de 
personal i recursos públics en la gestió pri
vada de la sanitat
Tram. 250-01288/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2014 al 05.11.2014).
Finiment del termini: 06.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels imports pressupostats per a la pres
tació de serveis residencials per a infants, 
gent gran i discapacitats
Tram. 250-01289/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2014 al 05.11.2014).
Finiment del termini: 06.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’un pla contra la desnutrició relaci
onada amb la malaltia
Tram. 250-01290/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2014 al 05.11.2014).
Finiment del termini: 06.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

Proposta de resolució sobre la neteja de les 
rieres de Vacarisses
Tram. 250-01291/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2014 al 05.11.2014).
Finiment del termini: 06.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
la reserva de places d’aparcament per a per
sones amb mobilitat reduïda a l’aparcament 
de l’estació de tren de VacarissesTorreblanca
Tram. 250-01292/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2014 al 05.11.2014).
Finiment del termini: 06.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

Proposta de resolució sobre la seguretat de 
les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01293/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2014 al 05.11.2014).
Finiment del termini: 06.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.
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Proposta de resolució sobre la dotació ne
cessària de càmeres i ordinadors a les uni
tats de la Divisió d’Investigació Criminal dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01294/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2014 al 05.11.2014).
Finiment del termini: 06.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

Proposta de resolució sobre la prohibició de 
les armes robòtiques autònomes i dels siste
mes d’armes autònoms
Tram. 250-01295/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2014 al 05.11.2014).
Finiment del termini: 06.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

Proposta de resolució sobre la planificació 
de l’oferta educativa
Tram. 250-01296/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2014 al 05.11.2014).
Finiment del termini: 06.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

Proposta de resolució sobre la millora de la 
línia R3 de rodalia entre Montcada i Vic
Tram. 250-01297/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2014 al 05.11.2014).
Finiment del termini: 06.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

Proposta de resolució sobre l’autorització 
ambiental de l’explotació de recursos mine
rals al Palau d’Anglesola
Tram. 250-01298/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83735 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, està trami-
tant a petició de l’empresa SAT 1596 Nufri SL un ex-
pedient d’autorització ambiental d’explotació i tracta-
ment de recursos minerals –roques, graves, argiles i 
arenes– inclosa la seva fragmentació i tractament, al 
polígon 1, parcel·les 14, 15 i 16 del Palau d’Anglesola, 
Lleida.

Aquesta autorització ambiental està des del seu ini-
ci immersa sota una ombra de falsa fonamentació en 
la seva idoneïtat, tant pel territori com per la pobla-
ció afectada, i per la insistència en concedir aquesta 
llicència fent cas omís tant a la normativa d’aplica-
ció com a l’opinió expressada per la ciutadania envers 
aquesta explotació a través d’una consulta ciutadana 
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celebrada al Palau d’Anglesola, resultat de la qual va 
ser en contra de la planta, de l’opinió expressada per la 
Plataforma Salvem el Territori i les diferents accions 
organitzades en contra de la construcció de la mateixa 
planta al Poal.

La tramitació de l’esmentat projecte de instal·lació 
d’una planta de cogeneració d’electricitat de 14 kW de 
biomassa no s’adequa a la normativa vigent del pla-
nejament urbanístic en el moment de la seva petició 
tampoc s’adequa al Pla de Foment de la Biomassa per 
a usos Tèrmics del Govern de la Generalitat, doncs 
aquesta planta és per genera electricitat.

El projecte està ubicat en una zona de sòl no urbanit-
zable de protecció preventiva que s’ha modificat a pos-
teriori de la presentació del mateix projecte. Al juny 
de 2014 el Govern atorgava una autorització de loca-
lització condicionada a la elaboració d’un pla especial 
d’actuació per fer la connexió directa de la planta amb 
l’autovia A2.

No obstant en aquests moments la concessió de l’auto-
rització, així com la justificació de adaptació del pro-
jecte a l’àmbit urbanístic es troba pendent de resolució 
judicial.

El projecte contradiu com dèiem les conclusions del 
l’estudi realitzat per la pròpia Generalitat el febrer de 
2014 «Estratègia per promoure l’aprofitament energè-
tic de la biomassa forestal i agrícola», també contradiu 
els estudis fets tant per la Universitat Politècnica de 
Catalunya com per la Universitat Autònoma de Bar-
celona: 

– La ubicació de la planta lluny de qualsevol zona fo-
restal, fa que estigui marcada com a no rendible se-
gons l’estudi.

– No compleix cap dels objectius estratègics que esta-
bleix l’estudi com a preferents.

– La seva ubicació no és adequada per la capacitat at-
mosfèrica d’acumulació de residus gasosos contami-
nats que constaten una capacitat baixa, fet que provo-
carà un empitjorament de la qualitat de l’atmosfera a 
la zona a límits no sostenibles, amb el perjudicis que 
això suposa per la salut de les persones al territori.

Finalment considerem que aquest projecte no es pot fer 
amb l’oposició dels veïns tant del municipi del Palau 
d’Anglesola, municipi de titularitat del projecte, com 
del municipi veí de El Poal. Concedir l’autoritza ció 
mediambiental en aquestes condicions, sense escoltar 
el pronunciament de la població afectada, sense es-
perar el dictamen judicial pendent per un presumpte 
interès no demostrat de revitalització econòmi ca del 
territori.

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: 

1. Reconsiderar la tramitació ambiental de l’activitat 
de l’empresa SAT 1596 Nufri SL d’explotació i trac-
tament de recursos minerals –roques, graves, argiles 
i arenes– inclosa la seva fragmentació i tractament, al 
polígon 1, parcel·les 14, 15 i 16 del Palau d’Anglesola, 
Lleida, i fer una correcta aplicació dels diversos infor-
mes ambientals, planificació aplicable i les conclusi-
ons del l’estudi realitzat per la pròpia Generalitat el fe-
brer de 2014 «Estratègia per promoure l’aprofitament 
energètic de la biomassa forestal i agrícola», així com 
dels estudis fets tant per la Universitat Politècnica de 
Catalunya com per la Universitat Autònoma de Bar-
celona

2. Aplicar els mecanismes de participació i consulta 
ciutadana en els municipis afectats, previstos a la legis-
lació sobre Consultes no plebiscitàries de Catalunya

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan i Sal-
vador Milà i Solsona, diputats GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts agroambientals als arrossaires del 
delta de l’Ebre
Tram. 250-01299/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83900 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

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’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El govern de la Generalitat deu els ajuts agroambien-
tals del 2013 als arrossers del Delta, que tenen pendent 
cobrar-ne el 45%. El govern de la Generalitat, mitjan-
çant una nota de premsa, al·lega no poder fer front al 
45% que resta de les subvencions del 2013 perquè el 
Govern de l’estat no havia pagat, el ministeri, a través 
d’una carta enviada a una associació agrària el mes 
d’abril passat, assegurava que s’havia fet el pagament 
a la Generalitat de la totalitat del 2013 i del 58% del 
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corresponent a enguany. El conreu de l’arròs no seria 
viable sense els ajuts europeus en concepte de gestió 
agroambiental, uns 400 euros per hectàrea, cofinançat 
per la Unió Europea, l’Estat espanyol i la Generalitat, 
el que representa una injecció de 8 milions d’euros 
en el conjunt del Delta.

Hores d’ara tampoc es coneix quina és la planificació 
per pagar els ajuts corresponents al 2014 el que impos-
sibilita planificar correctament la campanya arrossera 
del 2015.

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 que 
 faci efectiu de forma immediata el pagament dels 
ajuts agroambientals als arrossaires del Delta de 
l’Ebre corresponents a les mesures del 2013 i esta-
bleixi un calendari de pagament per les correspo-
nents al 2014

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014

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

Proposta de resolució de suport a les mani
festacions prodemocràtiques de Hong Kong
Tram. 250-01300/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 83943 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada i Jordi Solé i Ferrando diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
Jordi Solé d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Els darrers dies s’han portat a terme manifestacions 
de protesta de milers de ciutadans i ciutadanes al dis-
tricte de Mong Kok de Hong Kong contra la decisió de 
Pequín de limitar els drets dels votants en les elecci-
ons del 2017 i per reclamar l’elecció directa del seu go-
vernador en aquestes eleccions. Pequín s’havia com-
promès a fer eleccions per sufragi universal a partir 

del 2017, però el darrer mes l’agost va presentar una 
proposta de reforma electoral que limita la selecció de 
candidats afins al govern xinès.

El Parlament de Catalunya sempre s’ha manifestat fa-
vorable a les aspiracions democràtiques i pacífiques 
dels pobles, vetllant per les llibertats i garanties demo-
cràtiques, i és per això que resulta necessari reiterar 
l’expressió de suport a aquest tipus de mobilitzacions.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a 
la exigència de llibertats i garanties democràtiques ex-
pressada a les manifestacions pacífiques pro democrà-
tiques que s’estan portant a terme a Hong Kong.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la convenièn-
cia de donar suport a les expressions pacífiques dels 
manifestants hongkonguesos per tal que se’ls garan-
teixin els seus drets civils, especialment drets de lli-
bertat d’expressió i manifestació.

3. El Parlament de Catalunya manifesta la convenièn-
cia que el govern xinès doni plenes garanties de plu-
ralitat política a les properes eleccions de Hong Kong.

4. El Parlament de Catalunya acorda fer arribar aques-
ta resolució al Govern de la Generalitat, al Govern de 
l’Estat, al Congrés dels Diputats i a la Unió Europea 
per tal que portin a terme les actuacions polítiques i 
diplomàtiques oportunes, en correspondència amb les 
manifestacions dels punts anteriors.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot i Jordi Solé i Ferrando, diputats, del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels llocs de treball de les empreses del 
grup Neoelectra, d’Aran
Tram. 250-01301/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83965 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
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 
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següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

A principis de l’any 2000, es va instal·lar a Les (Vall 
d’Aran) una piscifactoria per a la criança i reproduc-
ció de l’esturió i la producció de caviar. Un procés 
innovador que ha permès a l’Aran entrar en els mer-
cats internacionals convertint-se en un referent a tot 
el món amb la venda de caviar. A més a més, Caviar 
Nacarii, compta amb un dispositiu de producció elèc-
trica propi i una instal·lació d’aprofitament del CO2 

per a carbònics alimentaris. Una proposta molt be-
neficiosa pels i per les habitants de Les i de la Vall 
d’Aran perquè dóna feina en una zona on les opor-
tunitats de trobar una lloc de treball estable per tot 
l’any són molt reduïdes.

Degut al Decret de Reforma Elècrica impulsada pel 
govern espanyol al febrer d’aquest any 2014, Cavi-
ar Nacarii i dues companyies més -Neoelectra Aran i 
Carboneco- també ubicades a la Vall d’Aran, es troben 
en concurs d’acreedors, el que ha provocat el tanca-
ment de Neoelectra Aran i Carboneco el passat mes 
de març de 2014 i una situació límit per a Caviar Na-
carii que de no posar-hi remei inmediat, també haurà 
de tancar. Aquests fets, tenen un impacte negatiu molt 
greu per a moltes famílies de Les i de la Vall d’Aran, 
perquè implica a 27 treballadors i treballadores que 
ara pateixen les conseqüències d’un ERO temporal 
i, en alguns casos, només treballen cinc o sis dies al 
mes; situació que a més afectarà a la prestació d’atur 
que podrien necessitar un cop acomiadats.

Aquesta situació deixa indefensos i desesperançats 
molts treballadors i treballadores, provocant un efec-
te bola de neu que també afecta negativament les 
possibilitats laborals de moltes famílies de la Vall 
d’Aran que veuen com ràpidament les empreses estan 
tancant eliminant molts llocs de treballs de caràcter 
estable.

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

Proposta de resolució

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

1. Fer les gestions pertinents per tal de que les empre-
ses del Grup NeoElectra de la Val d’Aran (Caviar Na-
carii, Neoelectra Aran i Carboneco) puguin mantenir 
els llocs de treball actuals.

2. En el cas de que no es trobin inversors per mantenir 
aquestes empreses en actiu, negociïn juntament amb 
els treballadors i treballadores i les empreses, les mi-
llors condicions possibles d’acomiadament.

3. Treballar amb la màxima celeritat per tal de salvar 
l’empresa Caviar Nacarii amb una instal·lació de bio-
massa que els permeti generar la seva pròpia energia.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució de condemna de les 
ac cions contra els drets humans a Vene
çuela
Tram. 250-01302/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 84027 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Carina 
Mejías Sánchez, Portaveu 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 subs-
tanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Des dels primers dies del mes de gener d’enguany es 
produeixen en diverses zones de Veneçuela, manifes-
tacions públiques organitzades pel moviment estudi-
antil universitari d’aquest país.

La motivació d’aquestes mobilitzacions ve originada 
per un conjunt de situacions irregulars, de les quals els 
manifestants fan responsable al govern nacional, com 
són l’alt grau d’inseguretat personal existent, l’eleva-
da escassetat de productes bàsics de consum famili-
ar, el desmesurat nivell d’inflació que erosiona greu-
ment el poder adquisitiu de la població, els continus 
talls d’energia elèctrica així com el racionament de 
combustibles domèstics i d’automoció, els nombrosís-
sims casos de corrupció per part de funcionaris go-
vernamentals i membres del partit de govern així com 
l’existència de violacions i atropellaments contra els 
drets fonamentals i les llibertats ciutadanes, dutes a 
terme tant per integrants dels cossos de seguretat esta-
tals com per grups armats afectes a l’oficialisme.

Després de diversos mesos de manifestacions i pro-
testes al carrer per part del moviment estudiantil ve-
neçolà, s’han acumulat milers de denúncies sobre 
assassinats, lesions, tortures i tractes degradants, de-
tencions il·legals i processos judicials irregulars con-
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tra ciutadans que participaven en aquestes activitats. 
La veracitat d’aquestes denúncies ha estat certifica-
da per diversos informes i comunicats emesos per les 
més reconegudes instàncies nacionals i internacionals 
de l’àmbit dels Drets Humans com són el Relator Es-
pecial de l’ONU sobre la tortura i altres tractes o pe-
nes cruels, inhumans o degradants, l’Alt Comissionat 
dels Drets Humans de l’ONU, Amnistia Internacional, 
Human Rights Watch, Reporters Sense Fronteres ai-
xí com el Centre de Drets Humans de la Universitat 
Catòlica Andrés Bell, Programa Veneçolà d’Educa-
ció-Acció en Drets Humans (PROVEEIXI), Civilis, 
Fòrum Penal Veneçolà i Observatori Veneçolà de la 
Conflictivitat Social. A nivell de Catalunya aquestes 
denúncies han donat lloc a pronunciaments per part 
de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), 
el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
(FCCD) i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, a 
més dels ajuntaments de Barcelona, Terrassa, Sabadell 
o Mataró, entre d’altres ciutats catalanes.

En relació a aquests fets i circumstàncies, repre-
sentants de l’Aliança per la Llibertat de Veneçuela i 
SOS Veneçuela a Barcelona, van comparèixer el dia 
04/07/14 davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació del Parlament de Catalunya, per 
informar els integrants de la mateixa sobre la situació 
en matèria de drets humans existent a Veneçuela.

Tal com es va evidenciar en aquesta compareixença, 
diversos organismes acreditats en les seves respectives 
àrees han mostrat la seva preocupació per quan els fets 
denunciats són contraris a la Declaració Universal de 
Drets Humans de 1948, a la Constitució veneçolana, a 
la Carta Democràtica Interamericana, al pacte Inter-
nacional de Drets Civils i Polítics i la Convenció Ame-
ricana sobre Drets Humans.

Catalunya no només manté un important vincle histò-
ric amb la societat veneçolana i molts veneçolans te-
nen en aquesta regió geogràfica als seus ascendents, 
sinó que, a través del seu Parlament, s’ha distingit en 
nombroses ocasions per la seva preocupació, solidari-
tat i defensa dels drets humans en diferents i allunyats 
escenaris del món on l’atropellament d’aquests drets 
ha requerit una ferma condemna.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, el Grup Parlamentari del Partit Popular, 
el Grup Parlamentari del Partit Socialista de Catalu-
nya i el Grup Parlamentari de Ciutadans, presenten la 
següent, 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya 

1. Condemna les accions contràries als drets humans 
ocorregudes a Veneçuela amb motiu de les manifesta-
cions ciutadanes dels últims mesos.

2. Reitera la seva defensa de la llibertat d’expressió i 
pensament i manifesta la seva solidaritat amb tots els 
periodistes i mitjans de comunicació veneçolans que 
han estat víctimes d’accions violentes.

3. Expressa la seva solidaritat cap a les famílies dels 
manifestants morts i sol·licita l’aclariment i la sanció 
dels autors dels homicidis.

4. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a em-
prendre les accions necessàries per demanar al Govern 
espanyol per tal que, per les vies diplomàtiques que 
corresponguin, traslladi al Govern de Veneçuela la sol-
licitud que es garanteixi en aquest país la plena vigència 
de els drets constitucionals dels seus ciutadans.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP del PPC Portaveu del GP de C’s

Proposta de resolució sobre la recupera
ció del tram urbà de les carreteres N340 i 
N235 a l’Aldea
Tram. 250-01303/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 84028 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Meritxell Roigé i Pedro-
la, portaveu del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, 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 de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat 3 d’octubre va fer un any de l’obertura al 
trànsit de la variant de la N-340 al municipi de l’Al-
dea, posant fi al trànsit de 17.000 vehicles, una gran 
part dels qual eren pesants, que aquest municipi del 
Baix Ebre suportava diàriament al llarg dels 3 km 
que compren el nucli urbà. Una vegada alleugerida la 
pressió pel volum de circulació i sense tant risc d’acci-
dents que l’Aldea ha hagut de suportar durant dècades, 
el municipi vol reconvertir ara l’antiga N-340 en una 
avinguda urbana, solucionant els problemes endèmics 
d’acumulació de l’escorrentiu de pluja en diversos 
punts de la travessera, connectant els barris, dinamit-
zant el comerç millorant l’atractiu d’una nova reorde-
nació i cohesionant el sentiment dels aldeans envers 
aquesta via de comunicació que ha fet més de barrera 
que d’element de connexió.
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Una de les principals iniciatives passa per recuperar la 
titularitat de la carretera N-340 i el tram de la N-235, 
en les condicions adients per passar a ser una avin-
guda més del municipi de L’Aldea, que hauria d’anar 
acompanyada per les corresponents actuacions i com-
pensacions que el Ministeri de Foment estableix per a 
aquests casos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat perquè insti al Govern de l’Estat a: 

1. Reconèixer la necessitat que el municipi de l’Aldea 
recuperi l’antiga carretera N-340 i la N-235 com unes 
noves avingudes urbanes de la població.

2. A que a través del Ministeri de Foment impulsi i 
executi els treballs d’urbanització necessaris per con-
vertir tot els trams de travessera de L’Aldea en vies 
urbanes integrades dins del teixit urbà i, una vegada 
finalitzats aquests treballs, cedeixi la seva titularitat a 
l’Ajuntament de l’Aldea.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre Meritxell Roigé i Pedrola
Portaveu del GP de CiU Diputada del GP de CiU 

Proposta de resolució sobre les gestions 
amb el Govern de l’Estat per a garantir la vi
abilitat del servei postal
Tram. 250-01304/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 84032 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada, Montserrat Capdevila Tatché, dipu-
tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Els serveis públics, per la seva naturalesa, són garants 
d’equitat i d’igualtat d’oportunitats, i en moments de 
crisi i d’increment de les desigualtats socials com l’ac-
tual, aquest paper esdevé encara més tangible i fona-
mental.

En el cas dels serveis postals, Correus atén als requeri-
ments de la normativa postal europea i espanyola, que 
contemplen mecanismes de finançament per garantir 
la prestació del servei postal en tot el territori, amb 
un indubtable paper a l’hora de contribuir a la cohesió 
social, territorial i econòmica, en donar servei a la to-
talitat dels municipis del país, al marge de rendibilitat 
econòmica que mou el sector privat i que deixaria àm-
plies zones del territori desateses.

A les retallades que el Govern de l’Estat ha dut a ter-
me els darrers anys i que han impactat directament en 
el servei que presta Correus (1.463 llocs de treball su-
primits a Catalunya, una reducció de la contractació 
del 35% i un clar deteriorament del servei), s’hi suma 
l’interès del sector privat en qüestionar la garantia de 
la prestació del servei postal com a servei públic. I la 
conseqüència directa d’aquesta situació seria l’incre-
ment dels acomiadaments de treballadors i l’afectació 
de la viabilitat de Correus com a empresa púbica.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar al Govern de l’Estat que garanteixi 
la viabilitat del servei postal públic: 

a) Definint una posició que expressi sense ambigüi-
tat la seva defensa del serveis postal públic i els seus 
compromisos amb el futur de Correus com a empre-
sa capdavantera del sector públic, cessant el més  aviat 
possible les disputes d’interessos i posicions entre Mi-
nisteris.

b) Garantint els compromisos de finançament per a la 
prestació dels serveis postals a tots els ciutadans.

c) Impulsant una regulació del mercat que no retalli el 
Pla de prestació del servei postal universals als ciuta-
dans.

d) Assegurant que els ciutadans rebin el repartiment 
de correspondència cinc dies a la setmana tal com 
mandata la Directiva postal europea.

e) Desbloquejant les mesures ministerials que estan 
impedint a Correus la transició de la carta cap a nous 
mercats, sobretot paqueteria.

f) Desbloquejant les decisions ministerials que impe-
deixen la consecució d’un acord laboral, del que de-
pendrà l’ocupació de 55.000 treballadors i en conse-
qüència l’estabilitat en la gestió de l’operador públic 
Correus.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero Llano 
i Montserrat Capdevila Tatché, diputades, del GP SOC
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Proposta de resolució sobre el canvi de co
missaria de l’Agència Europea del Medica
ment
Tram. 250-01305/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 84033 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Daniel Fernández 
González, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Recentment, la Comissió Europea ha informat que 
l’Agència Europea del Medicament (EMA per les si-
gles en anglès) que fins ara estava inclosa i gestionada 
en la Direcció General de Salut i Consum de la Comis-
saria de Salut, ha passat a formar part de la Direcció 
d’Empresa i Indústria, que pertany a la Comissaria de 
Mercat Intern, Industria, Emprenedors i Pymes. Tam-
bé s’ha anunciat el canvi de dependència de les unitats 
de Tecnologia Sanitària i Cosmètica i la de Qualitat, 
Seguretat i Eficàcia de productes mèdics.

Aquest trasllat sembla suggerir un canvi d’enfoca-
ment sobre la EMA, centrant-se més en criteris tècnics 
i empresarials i no pas en criteris científics, fomen-
tant la vessant comercial de la industria farmacèutica 
i deixant de banda la vessant sanitària. En un moment 
de crisi com l’actual, en el que els governs conserva-
dors com el d’Espanya s’escuden en la necessitat de fer 
ajustaments pressupostaris per justificar les retallades 
en matèria de salut o les privatitzacions de la gestió 
del sector, sembla evident que aquest canvi prioritzarà 
criteris economicistes per sobre de la preservació de la 
salut pública europea.

La decisió de de traslladar l’Agència Europea del Me-
dicament representa, per tant, un atac més de la dreta 
europea contra el sistema de salut pública així com un 
nou pas en el desmantellament de l’Estat del Benestar 
europeu amb finalitats empresarials.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya manifesta: 

1. El seu rebuig al fet que la Agència Europea del Me-
dicament sigui traslladada a la Comissaria de Mercat 
Intern, Industria, Emprenedors i Pymes.

2. El seu convenciment en que l’Agència Europea del 
Medicament, així com totes les mesures i gestions re-
lacionades amb la salut pública, seran gestionades 
d’una manera més eficaç i eficient des de la Comissa-
ria de Salut.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

3. Fer les gestions necessàries amb el Govern de l’Es-
tat i a les institucions comunitàries per exigir a la Co-
missió Europea que es revoqui la decisió de trasllat de 
l’Agència Europea del Medicament (EMA) des de la 
Comissaria de Salut a la Comissaria de Mercat Intern, 
Industria, Emprenedors i Pymes.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Daniel Fernández González
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’estació de tren d’Hostalric
Tram. 250-01306/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 84060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat 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 se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’estació de tren d’Hostalric (La Selva) es troba en 
un greu estat de deixadesa per part del seu gestor de 
manteniment, l’empresa Adif, que arriba a posar en 
perill als usuaris i usuàries que en fan ús i agafen el 
tren en aquesta estació. Des de fa tres anys la situació 
és d’una evident manca de manteniment, amb filtra-
cions i humitats als accessos, als passadissos i al pas 
subterrani.

A més a més d’aquesta situació, fa més de dos anys 
han desaparegut els passamans d’acer inoxidable de 
les rampes d’accés al túnel subterrani per un presump-
te robatori i encara no han estat reposats, fet que pro-
voca situacions de risc per caigudes en cas de pluja i 
per l’acumulació de gel a l’hivern.

La combinació de tots aquests aspectes dóna com a 
resultat unes instal·lacions públiques insalubres per les 



27 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 417

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 43

filtracions, les humitats i les pudors, i amb un greu risc 
de caigudes quan l’aigua de les filtracions es congela a 
les rampes d’accés al pas subterrani.

El grup municipal d’ICV-EUiA d’Hostalric ha denun-
ciat aquest estat de deixadesa de l’estació de trens i 
la irresponsable gestió d’Adif, com a gestor d’infraes-
tructures encarregat del seu manteniment, a l’Ajunta-
ment d’Hostalric via precs i preguntes al ple des de 
l’abril de 2012 al juliol de 2014. El propi Ajuntament 
ha fet diversos requeriments a Adif sense obtenir 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 el Govern a: 

1. Negociar amb Adif l’actuació urgent per solucionar 
les filtracions i humitats als accessos, als passadissos i 
al pas subterrani, i a reposar el material desaparegut a 
l’estació de trens d’Hostalric.

2. Consensuar amb el Govern de l’estat un pla de mi-
llora de la gestió i el manteniment de les estacions de 
tren de Catalunya que presentin un estat de deixadesa 
o que impliqui riscos per als seus usuaris, com és el 
cas de l’estació d’Hostalric.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la negociació 
amb Endesa Distribució, SL, per a evitar la 
supressió del centre de treball de Palafolls 
de l’empresa que fa el manteniment i l’aten
ció d’emergències i per a millorar la qualitat 
del servei elèctric a la Selva i el Gironès
Tram. 250-01307/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 84061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat 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 se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

En data 7 d’agost de 2014 va tenir lloc una aturada 
elèctrica de més de tres hores de durada que fa afectar 
un ampli sector de la localitat de Blanes (La Selva), 
segons fonts de la companyia subministradora, «En-
desa Distribución S.L.», l’avaria va afectar a més de 
2.200 abonats, i molt especialment a establiments co-
mercials de restauració i turístics del municipi amb el 
corresponent perjudici econòmic. Aquesta reparació 
va ser atesa pels equips del centre de treball de «Cobra 
Instalaciones y Servicios» té a Begur ja que els equips 
situats al centre de treball de Palafolls no estaven de 
guàrdia.

L’empresa subministradora té contractats els serveis 
de manteniment i de l’atenció a les urgències elèctri-
ques de mitja i alta tensió a l’empresa «Cobra Instala-
ciones y Servicios».

Aquesta empresa disposava, fins al moment, d’un cen-
tre de treball a Palafolls que donava cobertura a més 
de 90.000 ciutadans i ciutadanes a les localitats de 
Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar i Llagostera (Gi-
rona). Segons fonts de la seva representació de treba-
lladors i treballadores han informat de la pretensió de 
l’empresa «Cobra Instalaciones y Servicios» de supri-
mir el centre de treball de Palafolls a partir del dia 13 
d’octubre de 2014.

En la sessió de 25 de setembre de 2014, el Ple de 
l’Ajuntament de Blanes va acordar per unanimitat fer 
una reclamació per evitar l’eliminació del centre de 
manteniment, avaries i urgències de les línies elèctri-
ques de mitja i alta tensió de Palafolls.

Amb la supressió d’aquest centre de treball, els serveis 
de manteniment ordinari i l’atenció de les emergències 
de Blanes, Lloret, Tossa i Llagostera es farà des dels 
centres de treball de Begur (situat a 70 quilòmetres i 
una hora i mitja de viatge) o de Granollers (situat a 
55 quilòmetres i una hora i quart de viatge). A aquest 
temps cal sumar-hi el temps que necessita el Punt de 
Servei Local (en el cas de Blanes situat a Lloret) per 
determinar si l’avaria és de mitja tensió o no, i el temps 
per la presa de decisió per part de la central de l’em-
presa situada a Barcelona, per a determinar si activa 
els serveis de Begur o de Granollers. En definitiva, es-
taríem parlant de més de dues hores i mitja per arribar 
al lloc precís de l’avaria.

Com va succeir en l’incident mencionat del dia 7 
d’agost de 2014, el temps de resposta, el coneixement 
de la zona i, en definitiva, la qualitat del servei mesurat 
en el temps d’aturada, provocada en aquest cas per la 
intrusió d’un ocell en la línia, va ser del tot ineficient 
i intolerable.

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

El Parlament de Catalunya instal el Govern a: 

1. A negociar mesures d’urgència amb l’empresa «En-
desa Distribución S.L.» per tal de buscar una solució 
alternativa a l’eliminació del centre de treball de Pa-
lafolls que compleixi de manera efectiva els temps de 
resposta en cas d’aturada elèctrica.

2. A negociar amb l’empresa «Endesa Distribución 
S.L.» les mesures necessàries per millorar la qualitat 
del servei elèctric a les localitats de Blanes, Lloret de 
Mar, Tossa de Mar i Llagostera.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la declaració 
de la botiga Numismàtica Filatèlia Monge, 
de Barcelona, com a bé cultural d’interès 
nacional
Tram. 250-01308/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 84067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

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 de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

La botiga Numismàtica Monge, ubicada al Palau Cas-
tell Ponç de Barcelona, es troba en el Catàleg del Pa-
trimoni Arquitectònic Historicoartístic de la Ciutat de 
Barcelona. És una casa d’estil neoclàssic del segle xix.

La completa decoració modernista de la Filatèlia 
Monge es va fer per a la llenceria Jaumà, la més selec-
ta de la ciutat de Barcelona a començament del segle 
xx. La botiga ocupava el primer pis del que ara és el 
Cercle Artístic de Sant Lluc. La llenceria Jaumà es va 
inaugurar el 1904 i el 1948 va ser traspassada a Aure-
lià Monge, que la va llogar per traslladar la seva filatè-
lia del carrer de la Tapineria.

La botiga presenta un interès cultural indiscutible. Es 
conserven tots els elements, accessoris i mobiliari ori-
ginal tant de la botiga com de la rebotiga. La façana 

feta amb fusta de caoba, roure i vitrina lateral dreta 
coberta amb encadellat amb fusta de pi. Sòcol de mar-
bre negre i paviment d’entrada en marbre Macael. La 
botiga, que està entarimada amb caoba, presenta uns 
armaris també de caoba amb l’encadellat de roure. La 
gran taula que fa de taulell té tota una alçada de ca-
laixos afegits pel pare Monge que pengen de la taula 
original, fets en fusta de pi. Les, cadires i banquets de 
caoba i un de roure. Portes de vides amb dibuixos a 
l’àcid i vitrall a la rebotiga. L’entarimat de la rebotiga 
és de roure i els tiradors de les portes de llautó.

Actualment, tant els alts lloguers que han d’abonar al-
guns establiments emblemàtics com la situació econò-
mica que pateix el comerç de proximitat, pot provocar 
el tancament de molts d’aquests comerços. Concreta-
ment la Filatèlia Monge, presenta un alt valor excepci-
onal i mostra la conservació de tots els elements origi-
nals que la van conformar, per la qual cosa es mereix 
que sigui preservada i catalogada en el màxim nivell, 
com a Bé Cultural d’Interès Nacional en la Categoria 
de Monument Històric.

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 decla-
rar la Botiga Numismàtica Filatèlia Monge (ubicada 
al carrer Boters, número 2 de Barcelona) com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional en la categoria de Monu-
ment Històric atès el seu valor excepcional com a pa-
trimoni cultural del nostre país.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014

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

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la seguretat a les comissaries dels Mos
sos d’Esquadra
Tram. 250-01309/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 84069 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.
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Exposició de motius

El passat 23 de setembre de 2014, un home va entrar i 
va encanonar amb una arma de foc a un agent de porta 
i a dos ciutadans que esperaven ser atesos a la Comis-
saria de Mossos d’Esquadra de Sabadell. També hi ha 
hagut un cas similar a la comissaria de Sant Cugat del 
Vallès.

Actualment ens trobem amb una manca de seguretat a 
les comissaries i els pocs recursos de que disposen els 
agents dels Mossos d’Esquadra.

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

Proposta de resolució

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

1. Donar compte a la Comissió d’Interior del Parla-
ment de Catalunya sobre l’estat de la seguretat de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra a Catalunya.

2. Adoptar les mesures necessàries per millorar i ga-
rantir la seguretat dels agents i dels ciutadans que es 
troben a les comissaries dels Mossos d’Esquadra.

3. Millorar la qualitat del servei de porta de les ABP 
o Comissaries, revisant els sistemes de seguretat ac-
tuals.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

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

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 466/X, sobre les peces 
d’uniformitat dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-01310/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 84070 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El Cos dels Mossos d’Esquadra és l’encarregat de for-
nir el servei públic de seguretat al conjunt dels ciuta-

dans i les ciutadanes de Catalunya. Per aquest motiu, 
tot i les restriccions pressupostàries que existeixen en 
l’exercici 2014, s’ha de garantir que els agents presten 
aquest servei en les adequades condicions pel que fa 
a la dotació d’equips de protecció individual i d’uni-
formitat adequada a les inclemències climatològiques 
i canvis estacionals, així com a les diferents especia-
litats.

La manca de roba i calçat tèrmics adequats per fer 
front a la climatologia adversa que es pateix a les zo-
nes més extremes del territori on en Cos de Mossos 
d’Esquadra dona cobertura ha de ser una prioritat del 
Govern, que ha de garantir que els agents dels Mossos 
d’Esquadra no pateixin unes condicions meteorològi-
ques extremes d’aigua, neu i vent a temperatures gè-
lides i puguin fer front a l’hivern amb la vestimenta 
adequada.

El Parlament de Catalunya va aprovar en la Comissió 
d’Interior la Resolució 466/X sobre les peces d’uni-
formitat dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra on 
s’instava el Govern a garantir que els anys 2013 i 2014 
els agents que desenvolupin les tasques policials a tot 
el territori disposin de les peces d’uniformitat específi·
ques i necessàries per a exercir llur funció.

Actualment, des del Cos de Mossos d’Esquadra es 
continua reclamant al Govern la uniformitat adequa-
da per als agents que treballen a les zones de fer del 
territori.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a complir els acords aprovats a la Resolució 
466/X, del Parlament de Catalunya, sobre les peces 
d’uniformitat dels agents del Cos de Mossos d’Es-
quadra i dotar d’una uniformitat específica a tots els 
agents destinats a les zones fredes del territori.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre la dotació de 
les unitats de la Divisió d’Investigació Crimi
nal del Cos de Mossos d’Esquadra amb cà
meres de vídeo i fotografia i ordinadors
Tram. 250-01311/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 84071 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

A Catalunya, hi ha unitats de la Divisió d’Investiga-
ció Criminal del Cos de Mossos d’Esquadra amb una 
manca d’equips informàtics, càmeres de vídeo i foto-
grafia per exercir les seves funcions.

Actualment hi ha unitats que no disposen del material, 
ja sigui perquè s’ha deteriorat pel propi ús, perquè les 
reparacions són més cares que la compra de nous apa-
rells o perquè els recanvis s’han quedat obsolets en el 
mercat per ser massa antics.

L’ús d’aquestes eines és essencial per poder obtenir 
imatges tant per la investigació com per aportar proves 
dels diferents casos als jutges i tribunals.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar de 
manera urgent de càmeres de vídeo i fotografia i ordi-
nadors a les unitats de la Divisió d’Investigació Crimi-
nal del Cos de Mossos d’Esquadra de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

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

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 45/X, sobre els torns de ser
vei i les armilles antibales dels agents dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01312/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 84072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El dia 17 de setembre de 2014, es va publicar en el 
BOE la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de raciona-
lització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa on, entre d’altres mesures, s’aprova la 
recuperació del cinquè dia d’assumptes personals dels 
treballadors públics.

Degut a les peculiaritats de la tasca policial basada 
amb l’heterogeneïtat de quadrants horaris, és necessa-
ri l’establiment un sistema de distribució de torns de 
servei dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra, amb 
l’objectiu d’evitar els canvis sobtats i les contínues mo-
dificacions que es produeixen en els torns i serveis.

A més, les condicions de treball del Cos de Mossos 
d’Esquadra precisen de diverses millores que ja han 
estat objecte de diverses Resolucions aprovades pel 
Parlament però que encara no s’han portat a terme.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir 
els acords de la Resolució 45/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre els torns de servei i les armilles antibales 
dels agents dels Mossos d’Esquadra i garantir l’esta-
bliment un sistema de distribució de torns de servei 
dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra, amb l’ob-
jectiu d’evitar els canvis sobtats i les contínues modifi-
cacions que es produeixen en els torns i serveis.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una taula sectorial de negociació de la Po
licia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01313/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 84073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de de-
terminats textos legals vigents a Catalunya en matèria 
de funció pública, estableix en l’article 107, pel que fa 
a la representació sindical del personal, que la partici·
pació en la determinació de les condicions de treball 
dels funcionaris i del personal estatutari es porta a ter·
me en la Mesa General de Negociació i en les meses 
sectorials que, per decisió d’aquesta, s’acordi de cons·
tituir en sectors específics.

Actualment hi ha diferents meses sectorials constituï-
des dons de l’administració de la Generalitat, com són 
les sectorials de negociació de col·lectius com el cos 
de Bombers, Funcionaris de Presons o de l’àmbit de 
la Salut.

Cos de Mossos d’Esquadra, un col·lectiu amb un rè-
gim estatutari molt específic per la seva organització 
del temps de treball per les funcions que desenvolupa, 
que diferents a la resta de funcionaris, no té una mesa 
sectorial de negociació específica com d’altres cossos 
com els Bombers. A més, en la Mesa General de Ne-
gociació no s’hi troben representats els interessos dels 
cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra i al col·lectiu de mossos se’ls ha negat el dret fona-
mental a la negociació col·lectiva.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, en 
el termini d’un mes, la Mesa Sectorial de Negociació 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

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

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
taula de treball per al millorament de les 
condicions laborals de les unitats de segu
retat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01314/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 84074 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra és l’encarregat de fornir el servei públic de se-
guretat al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya.

Per aquest motiu, tot i les restriccions pressupostàri-
es que existeixen en l’exercici 2014, s’ha de garantir 
que els agents presten aquest servei en les adequades 
condicions pel que fa a la dotació d’equips de pro-
tecció individual i d’uniformitat adequada a les in-
clemències climatològiques i canvis estacionals, ai-
xí com a les diferents especialitats. També s’ha de 
garantir que les comissaries i dependències policials 
es troben en condicions adequades per a treballar-hi, 
per atendre-hi als ciutadans, o per a la custòdia de 
les persones detingudes. Nogensmenys, cal assegurar 
que el parc mòbil es trobi en condicions i sigui útil a 
la seva finalitat, que les xarxes de comunicacions es-
tan en bon estat de funcionament i tenen la cobertu-
ra adient, i que hi ha coordinació i intercomunicació 
amb les policies locals.

També assegurar la formació adequada als agents i la 
disponibilitat dels materials i recursos ofimàtics ne-
cessaris per a desenvolupar les tasques administratives 
pròpies de qualsevol cos policial. Per últim, també cal 
garantir el coneixement per part de la ciutadania de 
quines són les eines o dispositius que la Policia de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra té o tindrà a disposi-
ció per substituir els projectils de cautxú que el Parla-
ment va aprovar retirar definitivament a partir del 30 
d’abril de 2014.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear una 
mesa de treball específica per a millorar les condici-
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ons laborals de les unitats de Seguretat Ciutadana. Les 
decisions de la mesa hauran de ser vinculants i hauran 
d’adoptar, entre d’altres, les mesures següents: 

a. Reciclatge de coneixements i de la normativa apli-
cable a USC i de tècniques de defensa i detenció.

b. Garantir que els agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
disposin de peces d’uniformitat específiques i necessà-
ries per a exercir les seves funcions a tot el territori.

c. Dotar a les Unitats de Seguretat Ciutadana d’ele-
ments d’autoprotecció per al desenvolupament de les 
tasques ordinàries.

d. Garantir que els agents facin, regularment, exercicis 
de tir policial o de tir en situació.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

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

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

Procediments relatius als Informes de fisca
lització 7/2014, sobre les subvencions nomi
natives previstes en els articles 48 i 78 del 
pressupost de despeses de la Generalitat de 
Catalunya, corresponents al 2010 i al 2011; 
9/2014, sobre Sistema d’Emergències Mè
diques, SA, corresponent al 2010 i al 2011; 
12/2014, sobre l’Institut Català d’Oncologia, 
corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 256-00032/10; 256-00033/10; 256-00034/10

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 83924; 83925; 83926; 83961; 83962; 83963; 

83967; 83968; 83969; 83973; 84018; 84019; 84020 

Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 16.10.2014

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 83924, 83925 i 83926); pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
83961, 83962 i 83963); pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
83967, 83968 i 83969); pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 83973); i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 84018, 84019 i 84020)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 

d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 12/2014, sobre l’Institut Ca-
talà d’Oncologia, corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 
256-00034/10)

Proposta de resolució

1. Aprova l’informe de fiscalització 12/2014, sobre 
l’Institut Català d’Oncologia, corresponent al 2009 i al 
2010 (tram. 256-00034/10).

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

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

– Informe de fiscalització 7/2014, sobre les subvenci-
ons nominatives previstes en els articles 48 i 78 del 
pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya, 
corresponents al 2010 i al 2011 (tram. 256-00032/10),

Proposta de resolució

1. Aprova l’Informe de fiscalització 7/2014, sobre les 
subvencions nominatives previstes en els articles 48 
i 78 del pressupost de despeses de la Generalitat de 
Catalunya, corresponents al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00032/10),

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

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

– Informe de fiscalització 9/2014, sobre Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al 2010 i 
al 2011 (tram. 256-00033/10)

Proposta de resolució

1. Aprova l’informe de fiscalització 9/2014, sobre Sis-
tema d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al 
2010 i al 2011 (tram. 256-00033/10).

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
7/2014, sobre les subvencions nominatives previstes en 
els articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la Ge-
neralitat de Catalunya, corresponents al 2010 i al 2011 
(tram. 256-00032/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 7/2014, sobre les subvencions nominatives pre-
vistes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses 
de la Generalitat de Catalunya, corresponents al 2010 i 
al 2011 (tram. 256-00032/10) i insta el Govern a seguir 
les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 

9/2014, sobre Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, 
corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-00033/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 9/2014, sobre Sistema d’Emergències Mèdi-
ques, SA, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00033/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
12/2014, sobre l’Institut Català d’Oncologia, correspo-
nent al 2009 i al 2010 (tram. 256-00034/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 12/2014, sobre l’Institut Català d’Oncologia, 
corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 256-00034/10) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2014, sobre 
les subvencions nominatives previstes en els articles 
48 i 78 del pressupost de despeses de la Generalitat 
de Catalunya, corresponents al 2010 i al 2011 (tram. 
256-00032/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 7/2014, sobre les subvencions nominatives pre-
vistes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses 

Fascicle segon
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de la Generalitat de Catalunya, corresponents al 2010 i 
al 2011 (tram. 256-00032/10) i insta el Govern a seguir 
les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment rela-
tiu a l’Informe de fiscalització 9/2014, sobre Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al 2010 i 
al 2011 (tram. 256-00033/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 9/2014, sobre Sistema d’Emergències Mèdi-
ques, SA, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00033/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon i 
Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 12/2014, sobre l’Institut Català d’Oncolo-
gia, corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 256-00034/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 12/2014, sobre l’Institut Català d’Oncologia, cor-
responent al 2009 i al 2010 (tram. 256-00034/10) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

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

– Informe de fiscalització 7/2014, sobre les subvenci-
ons nominatives previstes en els articles 48 i 78 del 
pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya, 
corresponents al 2010 i al 2011 (tram. 256-00032/10)

– Informe de fiscalització 9/2014, sobre Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al 2010 i 
al 2011 (tram. 256-00033/10)

– Informe de fiscalització 12/2014, sobre l’Institut Ca-
talà d’Oncologia, corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 
256-00034/10)

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 7/2014, sobre les subvencions nominatives 
previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de des-
peses de la Generalitat de Catalunya, corresponents al 
2010 i al 2011 (tram. 256-00032/10)), i insta a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 9/2014, sobre Sistema d’Emergències Mèdi-
ques, SA, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00033/10),), i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 12/2014, sobre l’Institut Català d’Oncologia, 
corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 256-00034/10), 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
7/2014, sobre les subvencions nominatives previstes en 
els articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la Ge-
neralitat de Catalunya, corresponents al 2010 i al 2011 
(tram. 256-00032/10).
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Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 7/2014, sobre les subvencions nominatives 
previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de des-
peses de la Generalitat de Catalunya, corresponents al 
2010 i al 2011 (tram. 256-00032/10) i insta el Govern a 
seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a no atorgar cap subvenció nominativa sinó 
hi ha objecte de la subvenció, justificació sobre la sub-
venció i exhaustiu compliment dels terminis establerts 
per les lleis en relació a l’atorgament de subvencions.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
9/2014, sobre Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, 
corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-00033/10).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 9/2014, sobre Sistema d’Emergències Mèdi-
ques, SA, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00033/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya constata que novament i 
com apuntaven els informes de la Sindicatura de Comp-
tes 22/2008 i 10/2011, el Sistema d’Emergències Mèdiques 
S.A. continua incomplint la llei en els següents supòsits: 

a) Despeses adjudicades sense procediment de con-
tractació o facturades al proveïdor fora dels preus de 
contracte.

b) Contractes que es prorroguen il·legalment quan hau-
rien d’haver donat pas a un nou contracte pels canvis 
en les condicions del contracte original.

c) Incompliment de la legalitat i dels principis de pu-
blicitat i concurrència.

d) Incompliment del règim d’incompatibilitats del seu 
personal, percepcions per sobre dels límits establerts 
en el convenis laborals i directius que s’augmenten el 
sou per sobre dels límits establerts legalment.

3. El Parlament de Catalunya constata que les retri-
bucions de nou treballadors amb càrrecs directius en-
tre gener i juny de 2011 van experimentar increments 

d’entre el 3% i el 20%, en contra del que preveu l’arti-
cle 22 de la Llei 39/2010 de 22 de desembre, de Pres-
supostos de l’Estat per a l’exercici 2011 i que quatre 
treballadors que ocupaven llocs de treball que tenien 
assignats tasques de comandament i/o responsabilitat 
superava el límit retributiu.

4. Donada la història de malbaratament de diners, ir-
regularitats, il·legalitats i processos judicialitzats que 
s’han posat de manifest en diferents informes des de 
l’any 2006 fins al present, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Presentar un informe sobre el compliment de les 
set observacions pendents de resoldre per el Sistema 
d’Emergències Mèdiques S.A., sis de les quals afecten 
a l’àrea de contractació, respecte a l’Informe 10/2011 
de la Sindicatura de Comptes.

b) Iniciar els procediment necessaris per a la devolució 
de les retribucions percebudes il·legalment.

5. El Parlament de Catalunya recomana a la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya a ampliar l’informe per 
analitzar l’estat de compliment de les observacions re-
alitzades a l’Informe 22/2008 de la pròpia Sindicatura.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
12/2014, sobre l’Institut Català d’Oncologia, correspo-
nent al 2009 i al 2010 (tram. 256-00034/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 12/2014, sobre l’Institut Català d’Oncologia, cor-
responent al 2009 i al 2010 (tram. 256-00034/10) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con
grés dels Diputats la Proposició de llei de re
forma de l’impost sobre el valor afegit dels 
serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
transport
Tram. 270-00012/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 84082 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 84082)

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 Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la to-
talitat a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, 
electricitat, gas i transport (tram. 270-00012/10).

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

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la situació 
econòmica i els pressupostos per al 2015
Tram. 300-00221/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 86880 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.10.2014

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 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 29 i 30 
d’octubre de 2014.

– Sobre la situació econòmica i els pressupostos per 
al 2015.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre les accions 
polítiques i judicials per a no pagar el deute 
amb el projecte Castor
Tram. 300-00222/10

Presentació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 86883 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.10.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 29 i 30 d’oc-
tubre de 2014.

– Sobre les accions polítiques i judicials per no pagar 
el deute il·legitim en relació al projecte Castor.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre la presenta
ció dels pressupostos de la Generalitat per 
al 2015
Tram. 300-00223/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 87047 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.10.2014

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 
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en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 29 i 30 
d’octubre de 2014.

– Sobre la presentació dels pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya de l’any 2015

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre les garanties 
jurídiques i la tutela dels drets fonamentals 
de la població immigrant a Catalunya, espe
cialment al sistema penitenciari
Tram. 300-00224/10

Presentació
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 87048 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.10.2014

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la interpel·lació següent 
sobre les garanties jurídiques i tutela dels drets fona-
mentals de la població immigrant a Catalunya, especi-
alment al sistema penitenciari, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
29 i 30 d’octubre de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació a les garanties jurídiques i tutela dels drets 
fonamentals de la població immigrant especialment 
en el sistema penitenciari a Catalunya?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2014

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre els pressupos
tos generals de l’Estat per al 2015
Tram. 300-00225/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 87049 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.10.2014

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 
29 i 30 d’octubre de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa als 
pressupostos generals de l’Estat per al 2015?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre la posada en 
marxa de nous equipaments sanitaris
Tram. 300-00226/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 87050 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.10.2014

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 
29 i 30 d’octubre de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern sobre la posada 
en marxa de nous equipaments sanitaris?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Interpel·lació al Govern sobre les inversions 
productives
Tram. 300-00227/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 87052 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.10.2014

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 29 i 30 d’octubre de 2014.

– Sobre les inversions productives a Catalunya

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre els pressu
postos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015
Tram. 300-00228/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 87053 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.10.2014

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 29 i 30 d’octubre de 2014.

– Sobre els pressupostos de la Generalitat per l’any 2015

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre el 9N i l’obertu
ra d’un procés constituent
Tram. 300-00229/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 87069 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.10.2014

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 29 i 30 d’octubre.

– Sobre el 9N i l’obertura d’un procés constituent.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2014

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió de Cultura i 
Llengua
Tram. 410-00010/10

Substitució de diputats
Reg. 83875 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

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 el Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les co-
missions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Cultura i Llengua

Alta
Fernando Sánchez Costa

Baixa
María José García Cuevas

Així mateix informa que el diputat Fernando Sánchez 
Costa serà proposat com a secretari de la Comissió

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes
Tram. 412-00005/10

Substitució de diputats
Reg. 83876 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

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 el Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les co-
missions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Alta
Jordi Roca Mas

Baixa
María José García Cuevas

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 407-00003/10

Designació de la presidència i adscripció de 
diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans; 

Grup Mixt
Reg. 83956; 83770 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 21.10.2014

Reg. 83956

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 58 
del Reglament del Parlament, comunica que els diputats 

– Matías Alonso Ruiz (President de la Comissió d’In-
vestigació)

– Inés Arrimadas García 

han estat designats membres de la Comissió d’Investi-
gació sobre la Fallida de Spanair.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Reg. 83770

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 58 del Reglament 
del Parlament, comunica que el diputat Quim Arrufat 
i Ibáñez ha estat designat membre de la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti
ques de Corrupció Política
Tram. 407-00004/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds; Grup Parla-
mentari Socialista
Reg. 82587; 84034 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 21.10.2014

Reg. 82587

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 estableix l’article 58 
del Reglament del Parlament, comunica que els dipu-
tats Marc Vidal i Pou, Joan Mena Arca han estat de-
signats membres de la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014

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

Reg. 84034

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 58 del Reglament del Parlament, comunica que 
els diputats Maurici Lucena i Betriu i Jordi Terrades 
Santacreu han estat designats membres de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.45.30. DISTRIBUCIÓ DE REPRESENTANTS 
EN ELS ÒRGANS

Atribució de la presidència de la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 408-00022/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 21 d’oc-
tubre de 2014, d’acord amb la Junta de Portaveus i 
d’acord amb l’article 41.2 del Reglament, ha acordat 
que la presidència d’aquesta Comissió correspongui al 
Grup Mixt.

D’acord amb els antecedents i havent-se designat el 
president, la Mesa de la Comissió estarà composta 
exclusivament del president com a òrgan rector. Així 
mateix s’encomana al lletrat que ha d’assistir la Co-
missió de fer les funcions de secretari, als efectes d’ai-
xecar l’acta de les sessions i d’expedir, amb el vistiplau 
del president, les certificacions que correspongui.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2014

El secretari primer La presidenta 
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti
ques de Corrupció Política
Tram. 408-00023/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 21 d’oc-
tubre de 2014, d’acord amb la Junta de Portaveus i de 
conformitat amb els articles 58.2 i 40.1 del Reglament,  
ha acordat que la composició de la comissió sigui de 
dos diputats per grup parlamentari, llevat de qui osten-
ti la presidència, que tindrà un membre més.

La Comissió ha d’adoptar les seves decisions pel siste-
ma de vot ponderat.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2014

El secretari primer La presidenta 
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català



27 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 417

4.50.01. INFORMACIó 57

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
656/X, sobre la constitució d’un ens de pla
nificació i gestió de la candidatura del Prio
rat a patrimoni mundial de la UNESCO
Tram. 290-00586/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 83760 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 656/X, sobre la cons-
titució d’un ens de planificació i gestió de la candida-
tura del Priorat a patrimoni mundial de la UNESCO 
(tram. 290-00586/10), us informo del següent:

La Direcció General d’Ordenació del Territori i Ur-
banisme del Departament de Territori i Sostenibili-
tat està duent a terme les gestions necessàries per tal 
de constituir, durant aquest mes d’octubre, una Mesa 
que coordini i planifiqui les actuacions adients per tal 
d’impulsar la candidatura a patrimoni mundial de la 
UNESCO del Priorat.

Als efectes d’aprofitar l’experiència i els treballs que 
s’han dut a terme en desenvolupament de la Carta del 
Paisatge del Priorat i un cop comprovada l’elevada re-
presentativitat dels actors concernits, es preveu que la 
Mesa estigui integrada pels membres que formen part 
de la comissió de seguiment de l’esmentada Carta, als 
quals s’afegiran, per donar major impuls polític i ins-
titucional, representants dels grups parlamentaris que 
hi estiguin interessats i el delegat del Govern a les Ter-
res de l’Ebre.

En aquests moments s’estan ultimant les converses 
amb el Consell Comarcal per tal d’acabar de concretar 
les funcions i la composició exacta de la Mesa.

Barcelona, 9 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
683/X, sobre la publicació de les balances 
fiscals
Tram. 290-00613/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 83470 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 683/X, sobre la pu-
blicació de les balances fiscals (tram. 290-00613/10), 
us informo del següent:

El Govern de la Generalitat ha traslladat al ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques la demanda 
que es continuïn publicant de forma sistemàtica les da-
des necessàries per calcular de forma efectiva les ba-
lances fiscals de les comunitats autònomes amb el sec-
tor públic central. Així mateix, també li ha reclamat la 
publicació de les dades corresponents als darrers vint 
anys.

Barcelona, 8 d’octubre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 
688/X, sobre l’anul·lació d’una instrucció del 
Departament de Justícia amb relació a la 
continuïtat dels interins
Tram. 290-00618/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 83767 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 688/X, sobre l’anul-
lació d’una instrucció del Departament de Justícia 
amb relació a la continuïtat dels interins (tram. 290-
00618/10), us trameto, en un document adjunt, l’infor-
me elaborat per la Secretaria de Relacions amb l’Ad-
ministració de Justícia.

Barcelona, 13 d’octubre de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con·
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 
691/X, sobre les proves d’accés a advocat i 
procurador dels tribunals
Tram. 290-00621/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 84431 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 691/X, sobre les pro-
ves d’accés a advocat i procurador del tribunals (tram. 
290-00621/10), us informo, en un document adjunt, 
l’informe elaborat per la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques.

Barcelona, 15 d’octubre de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con·
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 
707/X, sobre l’eliminació temporal dels drets 
derivats de l’assistència a òrgans col·legiats
Tram. 290-00636/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 84547 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, Vicepresidenta del Govern 
i titular del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’em-
para del que disposa l’article 94 del Reglament del 
Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la Resolució 707/X 
amb número de tramitació 290-00636/10, sobre l’eli-
minació temporal dels drets derivats de l’assistència a 
òrgans col·legials el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 17 d’octubre de 2014

Joana Ortega i Alemany

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals (reg. 84547).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies 
hàbils (del 21.10.2014 al 30.10.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 31.10.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

Control del compliment de la Resolució 
718/X, sobre la catalogació de l’església de 
Santa Maria de Llorenç de Rocafort com a 
bé cultural d’interès nacional
Tram. 290-00647/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 84001 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 718/X, sobre la ca-
talogació de l’església de Santa Maria, de Llorenç de 
Rocafort, com a bé cultural d’interès nacional (tram. 
290-00647/10), us informo del següent:

El Departament de Cultura ha inspeccionat l’església 
de Sant Abdó i Sant Senén, antigament dita església de 
Santa Maria, al nucli de Llorenç de Rocafort, del mu-
nicipi de Sant Martí de Riucorb, per analitzar els seus 
valors històrics i arquitectònics i ponderar la possibi-
litat d’ésser catalogada com a bé cultural d’interès na-
cional (BCIN).

Un cop analitzats els elements que conformen l’edi-
fici, el Departament de Cultura ha conclòs que, mal-
grat que l’església conté elements singulars d’interès, 
l’església de Santa Maria no presenta una especial re-
llevància que porti a considerar que hauria de formar 
part dels béns més importants del patrimoni cultural 
català amb la seva declaració com a BCIN.

En aquest sentit, cal palesar que a l’interior s’han efec-
tuat accions puntuals que han modificat l’estètica, com 
és el paviment de formigó a l’altar, o el retaule frontal 
que presideix l’església, o el cor afegit posteriorment 
sense un estil definit. O també que la façana lateral 
presenta volums afegits amb posterioritat i obertures 
noves que han canviat, en part, la fisonomia del seu 
estat original. I així mateix, que el mur presenta dife-
rents revestiments fruit d’intervencions posteriors, se-
gurament necessàries per a la seva bona conservació, 
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però que en conjunt no han mantingut suficientment 
l’estat original de l’església.

Per tot això, el Departament de Cultura desestima la 
declaració de l’església de Sant Abdó i Sant Senén 
com a BCIN i considera que el nivell de protecció ac-
tual com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) és adi-
ent als seus valors arquitectònics i històrics.

Barcelona, 15 d’octubre de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 108/X, 
sobre les persones en situació de depen
dència
Tram. 390-00108/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 83269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, Consellera de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-
ra del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment dels punts 2. 3. i 4. de la 
moció amb número de tramitació 390-00108/10, sobre 
108/X, sobre les persones en situació de dependència 
atesa la complexitat de les dades a tractar.

Barcelona, 10 d’octubre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 83269).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 di-
es hàbils (del 03.11.2014 al 21.11.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 24.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

Control del compliment de la Moció 111/X, 
sobre l’economia social i solidària
Tram. 390-00111/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 84039 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 111/X, sobre l’economia so-
cial i solidària (tram. 390-00111/10), us informo del 
següent:

Pel que fa a l’apartat 1, que insta a promoure la crea·
ció de noves cooperatives i societats laborals, especi·
alment per part de joves, persones aturades i, sobre·
tot, persones més grans de cinquanta anys, per mitjà 
del foment de deduccions en els tributs autonòmics i 
municipals durant els primers tres anys d’activitat de 
la cooperativa, que poden arribar a l’exempció en els 
projectes de reconversió cap a nous models produc·
tius més sostenibles o en els projectes d’emprenedoria 
social; facilitar el procés de constitució i l’accés a ei·
nes de finançament, i l’assessorament relatiu a l’estudi 
del projecte empresarial i de viabilitat, i garantir, du·
rant el primer any de vida de la cooperativa, un ser·
vei d’acompanyament i suport destinat a consolidar el 
projecte.

Tot al llarg d’aquest any 2014 s’està executant el pro-
grama Aracoop, programa marc de cooperació pu-
blicoprivada promogut pel Departament d’Empre-
sa i Ocupació en el context del programa Catalunya 
Emprèn, amb la participació de la Confederació de 
Cooperatives de Catalunya i les federacions de coo-
peratives, i la col·laboració de més de 80 institucions 
públiques i privades implicades en la creació i el crei-
xement d’empreses de l’economia social i cooperativa.

El programa conté un pla d’actuacions per donar su-
port a la creació de cooperatives, en el marc de les 
quals s’hauran dut a terme més de 50 seminaris per a 
emprenedors i més de 50 sessions d’acompanyament 
a projectes d’economia social ja constituïts, també 
s’està realitzant un curs d’assessorament a la viabilitat 
i l’enfortiment de 30 empreses joves d’economia soci-
al de menys de 3 anys. Totes aquestes accions es duen 
a terme en col·laboració amb les oficines de promoció 
econòmica dels ens locals.

La II convocatòria del programa Aracoop, prevista 
per al darrer trimestre de 2014, inclourà actuacions per 
acompanyar i donar suport a les cooperatives durant 
els primers tres anys de vida.

En la línia de l’adopció d’iniciatives orientades a afa-
vorir la simplificació de les condicions necessàries per 
a la posada en marxa de noves iniciatives empresari-
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als, està en funcionament el procediment exprés, mit-
jançant el qual la inscripció de la cooperativa es pot fer 
en 48 hores.

D’altra banda, s’està impulsant, d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries actuals, la tramitació telemà-
tica i està previst que al final de novembre d’enguany 
pugui estar a disposició dels emprenedors la tramita-
ció telemàtica de la reserva de denominació per cons-
tituir una cooperativa.

El Projecte de llei de cooperatives, actualment en tra-
mitació al Parlament, per tal de fomentar l’autoocupa-
ció mitjançant la creació de cooperatives, entre d’al-
tres novetats, redueix de tres a dos el nombre mínim 
de persones sòcies per constituir qualsevol classe de co-
operativa, excepte en el cas de les cooperatives de con-
sumidors i usuaris, que s’ha reduït a un mínim de 10 
persones sòcies (la Llei actual, depenent del lloc d’ac-
tivitat, preveu fins a 150 persones sòcies).

Pel que fa al foment de la creació de cooperatives mit-
jançant deduccions en els tributs autonòmics i muni-
cipals: la competència per regular el règim fiscal de 
les cooperatives és de l’Administració estatal, d’acord 
amb la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim 
fiscal de les cooperatives. Aquesta Llei preveu una sè-
rie de beneficis tributaris i exempcions amb relació a 
diferents impostos, com ara l’impost de societats (es-
tatal), l’impost d’activitats econòmiques i l’IBI (gestió 
local), i l’impost sobre transmissions i actes jurídics 
documentats (ITAJD).

Les cooperatives, en relació amb l’ITPAJD que gestio-
na la Generalitat de Catalunya, estan exemptes (lle-
vat del gravamen previst a l’article 31.1 del Text refós 
aprovat pel RDL 3050/1980) per qualsevol dels con-
ceptes que els puguin ser aplicables respecte de deter-
minats actes, contractes i operacions: com són els ac-
tes de constitució, ampliació de capital, fusió i escissió 
i la constitució i cancel·lació de préstecs, inclosos els 
representants per obligacions.

En relació amb l’impost d’activitats econòmiques i 
l’impost sobre béns immobles corresponents als béns 
de naturalesa rústica de les cooperatives agràries i 
d’explotació comunitària de la terra, impostos que ges-
tiona l’Administració local, la Llei 20/1990, estableix 
que gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota, i 
si n’és el cas, dels recàrrecs.

Pel que fa a l’apartat b, que insta a formalitzar, asse·
gurar i desenvolupar jurídicament la col·laboració en·
tre els poders públics i l’economia social i solidària, la 
qual cosa implica garantir a llarg termini i de manera 
estable recursos suficients al sector o que els plans de 
recuperació econòmica es reorientin vers la potencia·
ció de l’economia social i solidària.

El programa marc Aracoop acull un partenariat publi-
coprivat de més de 80 institucions i entitats de l’àmbit 
educatiu, econòmic i d’Administracions locals, inte-

ressades en el treball en xarxa de la promoció de l’eco-
nomia social i cooperativa a Catalunya. Totes aquestes 
entitats i institucions formen part del Consell Asses-
sor del Programa Aracoop, que avalua el funciona-
ment del programa i aporta actuacions pròpies al pro-
grama marc.

Pel que fa a l’apartat c, que insta a garantir que el nou 
Pla que s’aprovi per al dret a l’habitatge inclogui no·
ves fórmules d’accés a l’habitatge assequible, com les 
tinences intermèdies.

El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret 
a l’habitatge, tal com estableix aquesta Moció, inclou 
noves fórmules d’accés a l’habitatge protegit, com són 
les tinences intermèdies (propietats temporals, com-
partides o dret de superfícies).

Aquestes noves fórmules s’incorporaran també al Co-
di civil català, la modificació del qual es troba en tra-
mitació al Parlament. Aquesta nova tipologia de pos-
sessió de l’habitatge diversificarà el mercat i oferirà 
noves fórmules d’accés i manteniment a l’habitatge, 
més consonants amb les noves circumstàncies socio-
econòmiques.

Pel que fa a l’apartat d, que insta a situar l’economia 
social i solidària com al motor primer de desenvolu·
pament local perquè es converteixi en productora de 
territori, en el sentit de tenir capacitat per a cons·
truir sistemes locals a partir dels protagonistes d’ac·
tivitats solidàries i sostenibles, la qual cosa implica, 
entre altres, potenciar les relacions a llarg termini 
amb les entitats de l’economia social i solidària mit·
jançant convenis amb la Generalitat, els municipis i 
les comarques; modificar el marc de contractació per 
a incorporar·hi la valoració de les clàusules de ca·
ràcter social i ambiental i continuar impulsant, da·
vant el Govern de l’Estat, els canvis normatius que 
les promocionin, i destinar un percentatge dels plans 
d’ocupació a desenvolupar tasques en l’economia so·
cial i solidària.

Dins el programa Aracoop es desenvolupa el projec-
te Municipi Cooperatiu de la Federació de Cooperati-
ves de Treball de Catalunya. Aquest projecte promou 
la implicació de les Administracions locals, entitats i 
agents econòmics i socials en la difusió, el creixement 
i la consolidació de l’economia cooperativa en el terri-
tori, i dins dels seus objectius es troba el de fomentar 
les clàusules socials en la contractació pública.

També, el programa Treball i Formació, adreçat a 
persones beneficiàries de la renta mínima d’inserció, 
regulat segons l’Ordre EMO/174/2014 de 5 de juny i 
que promou la inserció laboral d’aquest col·lectiu mit-
jançant la contractació de plans d’ocupació, incorpora 
aquest any com a novetat la possibilitat que les entitats 
sense ànim de lucre pertanyents a l’economia social 
puguin ser-ne beneficiàries i contractar plans d’ocupa-
ció per a aquest col·lectiu.



27 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 417

4.50.02. INFORMACIó 61

Pel que fa a l’apartat e, que insta a introduir els mò·
duls i accions de sensibilització i de formació en eco·
nomia social i solidària a tots els currículums d’en·
senyament obligatori, i també en l’àmbit universitari, 
quan facin referència a temes d’economia o de rela·
cions laborals.

Dins el programa Aracoop es desenvolupen accions de 
foment de l’economia social i cooperativa en el món 
educatiu, i en concret a través del projecte FesCoop. El 
projecte FesCoop s’adreça als alumnes de segon cicle 
de l’ensenyament secundari obligatori, primer curs de 
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, i als seus 
professors. Aquest curs 2013-2014 s’han realitzat ac-
cions de foment en més de 75 escoles i han arribat a 
1.500 alumnes.

A més, el currículum actual de l’educació secundària 
obligatòria (ESO) inclou continguts d’economia social 
i solidària en matèries com les Ciències socials (geo-
grafia i història), l’Educació per a la ciutadania i en la 
matèria optativa d’Emprenedoria. Aquestes matèries, 
enfortides per l’acció d’orientació i tutoria inherent a 
tota l’ESO, afavoreixen una reflexió transversal al vol-
tant de conceptes com consum, economia social i soli·
dària, sostenibilitat i responsabilitat financera.

Complementant el currículum de l’ESO, els Depar-
taments d’Economia i Coneixement i Ensenyament i 
la Fundació Privada Institut d’Estudis Financers im-
pulsen el projecte Educació Financera a les Escoles de 
Catalunya (EFEC), que aquest curs 2014/2015 es pre-
veu que pugui arribar a alumnes de 4t. d’ESO de 300 
centres educatius de Catalunya.

Pel que fa al currículum de batxillerat s’ofereix una 
formació econòmica social bàsica en les matèries co-
munes de Filosofia i ciutadania i Història, així com 
en les matèries de la modalitat d’Humanitats i Ciènci-
es socials i en les matèries d’Economia, Economia de 
l’empresa i Història del món contemporani.

Per altra banda, la major part de les universitats po-
sen èmfasi en l’economia social i solidària en dife-
rents matèries, tant en els estudis de grau com en els 
de màster universitari. Fins i tot han impulsat la col-
laboració amb diverses empreses i organitzacions que 
tenen com a tret comú el desenvolupament d’una acti-
vitat de responsabilitat social i han dut a terme activi-
tats com ara l’organització d’aules obertes i cursos so-
bre aspectes relacionats amb la responsabilitat social, 
la recerca de pràctiques en empreses per a aquells es-
tudiants que tenen alguna discapacitat i la potenciació 
de les pràctiques en empreses vinculades amb l’econo-
mia social i solidària.

A més, s’ha de destacar que la majoria de les universi-
tats tenen present la potenciació d’aquelles accions de 
sensibilització i de formació en economia social i so-
lidària que ja estan realitzant a dia d’avui, així com la 
introducció de noves accions en els cursos futurs.

Pel que fa a l’apartat f, que insta a crear un fons per a 
donar suport a la creació de noves cooperatives, do·
tat amb el fons de reserva obligatòria de les coopera·
tives en procés de liquidació o transformació jurídica. 
Aquest fons ha d’ésser gestionat per les estructures re·
presentatives del moviment cooperatiu i sota la super·
visió del departament de la Generalitat competent en 
matèria d’economia social i cooperativa.

La destinació dels fons de reserva obligatòria de les 
cooperatives en procés de liquidació o transformació 
jurídica és una matèria que ha de ser regulada en la 
Llei de cooperatives. Conseqüentment, aquesta pro-
posta s’ha de debatre durant el debat parlamentari del 
Projecte de llei de la nova Llei de cooperatives, actual-
ment en tràmit al Parlament.

Pel que fa a l’apartat g, que insta a garantir, assegurar 
i controlar que, com a mínim, el deu per cent dels ex·
cedents anuals de les cooperatives es destini priorità·
riament a potenciar l’economia cooperativa i a lluitar 
contra l’exclusió social (Fons d’educació i promoció de 
cooperatives).

L’aplicació dels excedents en les cooperatives i el per-
centatge d’aquests que s’han de destinar al FEPC és una 
matèria que ha de ser regulada en la Llei de cooperati-
ves. Conseqüentment, aquesta proposta s’ha de debatre 
durant el debat parlamentari del Projecte de llei de la 
nova Llei de cooperatives, actualment en tràmit al Par-
lament. El projecte preveu que almenys s’hagi de des-
tinar un 5% dels excedents al FEPC (article 80).

Pel que fa a l’apartat h, que insta a potenciar el Consell 
Superior de la Cooperació com a ens dinamitzador del 
desenvolupament cooperatiu, que faci estudis sobre els 
factors i les eines de creixement de les cooperatives a 
Catalunya, i sobre les formes de suport a les noves ini·
ciatives, i elabori un informe anual sobre el progrés del 
cooperativisme i els reptes que cal afrontar.

El 15 d’octubre de 2014 està previst que el Consell Su-
perior de la Cooperació celebri una reunió ordinària, 
i entre els punts de l’ordre del dia, hi ha el debat de la 
petició del Parlament d’elaboració d’un informe anu-
al sobre el progrés del cooperativisme i els reptes del 
sector. Es podrà informar de l’acord de l’òrgan abans 
que finalitzi el període de sessions.

Pel que fa a l’apartat i, que insta a establir, complemen·
tàriament, una línia de suport per a subvencionar els 
interessos dels préstecs que els socis treballadors de les 
cooperatives afronten quan fan la capitalització de 
la cooperativa.

Durant el mes de juliol s’ha publicat l’Ordre 
EMO/216/2014, d’1 de juliol, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores de les subvencions per al finan-
çament dels interessos per a la capitalització de coo-
peratives i societats laborals i es fa pública la convo-
catòria per a l’any 2014. Aquesta línia de subvenció 
té per objecte reduir fins a 5 punts els interessos de 
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préstec destinats a capitalitzar les cooperatives i soci-
etats laborals amb l’atorgament d’un ajut d’un màxim 
de 1.500,00 euros.

Pel que fa a l’apartat j, que insta a establir els mecanis·
mes per a facilitar la transmissió i la reapropiació de 
les empreses per part dels treballadors sota el parai·
gua d’una cooperativa.

El programa Aracoop està duent a terme durant aquest 
any 2014 diverses sessions informatives destinades a 
prescriptors, per fomentar l’opció cooperativa en la 
transmissió i reapropiació d’empreses: jutges mercan-
tils, entitats financeres, agents de promoció econòmi-
ca de les Administracions locals i col·legis professio-
nals. El dia 30 de setembre es va celebrar a la seu del 
Col·legi d’Advocats una jornada sobre acompanyament 
expert per a la transformació d’empreses en situació 
de concurs de creditors en cooperatives. També s’han 
dissenyat circuits interns de coordinació entre els di-
ferents òrgans del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció per detectar, analitzar i, si escau, destinar recursos 
a l’acompanyament de projectes que puguin esdevenir 
cooperatives des d’altres formes jurídiques.

Pel que fa a l’apartat k, que insta a impulsar els canvis 
normatius per a assolir que s’atorgui als treballadors 
el dret d’informació abans de qualsevol cessió i, com 
recullen diferents legislacions de l’entorn europeu, en 
cas que optin per recuperar l’empresa no hagin d’apor·
tar, d’entrada, més del 30% del valor atorgat a l’em·
presa liquidada.

La Llei concursal és competència de l’Estat; aquesta 
proposta no ha estat considerada en les darreres modi-
ficacions efectuades pel Legislatiu espanyol. Tot i ai-
xò, i tal i com es va aprovar en la Resolució 776/X del 
Parlament, el Govern té previst fer un estudi per a la 
reforma del procediment concursal que presentarà als 
agents econòmics i socials i al Parlament.

Pel que fa a l’apartat l, que insta a impulsar al llarg 
d’aquest any 2014 un pla de govern per a l’economia 
social, que incorpori tots els agents del sector, amb 
l’objectiu d’arribar a un acord global per a planificar i 
desenvolupar les mesures que permetin una visualitza·
ció del sector i l’increment de la presència de l’econo·
mia social en el conjunt de l’economia com un dels ele·
ments clau per a la recuperació econòmica i els canvis 
en el model productiu.

Al llarg del 2014 s’ha tramitat el Projecte de llei de 
cooperatives, actualment en tramitació al Parlament, 
que permetrà dotar el sector de l’economia social d’un 
instrument jurídic per afrontar els nous reptes econò-
mics.

D’altra banda, també durant aquest 2014, s’ha impul-
sat el programa Aracoop, que ha d’esdevenir el gran 
acord publicoprivat de col·laboració on tenen cabuda 
les diverses institucions i entitats implicades en el fo-
ment de l’economia social i cooperativa. Actualment 

el programa Aracoop, desenvolupat en col·laboració 
amb les entitats representatives del sector cooperatiu, 
acull, a més, 80 entitats i institucions dels àmbits, edu-
catius, econòmics, sectorials i de l’Administració lo-
cal. Es preveu que la II edició del programa aconse-
guirà nous acords de col·laboració.

Pel que fa a l’apartat m, que insta a facilitar als ens lo·
cals l’assessorament i la formació adequades perquè 
les estructures tècniques de promoció econòmica i des·
envolupament local puguin ésser agents prescriptors 
pel que fa al foment de creació de noves cooperatives, 
com ja succeeix en diversos municipis.

Des del programa Aracoop es promou l’adhesió al pro-
jecte Municipi Cooperatiu, que du a terme accions de 
formació i actualització, a més d’accions de suport a 
l’assessorament d’emprenedors i empreses cooperatives.

La II edició del programa Araccop incorporarà la re-
alització de mòduls formatius en matèria específica 
d’economia social i cooperativa per als tècnics de pro-
moció econòmica dels ajuntaments.

Barcelona, 14 d’octubre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 112/X, 
sobre la política industrial
Tram. 390-00112/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 84040 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 112/X, sobre la política indus-
trial (tram. 390-00112/10), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 3:

a) L’Àrea de Qualitat en el Treball de la Direcció Ge-
neral de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball 
promou noves fórmules d’organització del temps de 
treball per millorar la qualitat de vida de les persones 
i contribuir a incrementar la productivitat i competiti-
vitat de les empreses. En aquest sentit, el 2014 s’han 
programat les actuacions següents:

– Informació i assessorament a les empreses per a 
l’elaboració de plans d’igualtat i la implantació de me-
sures d’igualtat i organització del temps de treball i 
conciliació.

– Elaboració i signatura del conveni anual de col-
laboració entre la Secretaria d’Ocupació i Relacions 
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Laborals i l’Institut Català de les Dones. Les accions pre-
vistes en el conveni i desenvolupades o en procés de 
realització són les següents:

• Organització de quatre tallers i/o conferències sobre 
plans i mesures d’igualtat a les empreses i organització 
del temps de treball.

• Organització d’una jornada sobre racionalització 
d’horaris el dia 16 de setembre de 2014 en el marc de 
la Setmana dels Horaris (del 15 al 21 de setembre).

– Participació en el Grup de Treball SORL-ICD-ENS 
per a l’elaboració de l’estructura curricular i continguts 
del nou títol de Promotor/a d’Igualtat de Gènere, un 
nou cicle formatiu de grau superior que s’ha implantat 
el curs 2014-2015. Aquesta formació inclou continguts 
específics d’igualtat en l’àmbit laboral, entre els quals 
hi ha els relatius a l’organització del temps de treball, 
la conciliació i el foment de la coresponsabilitat.

– Participació en la Comissió d’Igualtat i Temps de 
Treball del Consell de Relacions Laborals, en el si de la 
qual es va elaborar la Diagnosi d’una mostra de con·
venis col·lectius en relació amb les mesures recollides 
sobre gestió del temps de les persones treballadores, 
presentada a la Comissió el mes de febrer de 2014. Re-
centment, la Comissió d’Igualtat i Temps de Treball 
va convidar un representant de la Iniciativa per a la 
Reforma Horària, el qual va exposar als agents soci-
als membres de la Comissió l’objectiu de la Iniciativa, 
els arguments de la reforma que es proposa i el pla de 
treball previst.

b) Un dels set àmbits que s’han definit en el marc de 
l’Estratègia Industrial per a Catalunya i que és objecte 
d’actuacions sectorials específiques és el de la mobili-
tat sostenible que inclou, entre d’altres, la indústria del 
ferrocarril. Per a cadascun dels set àmbits inclosos en 
l’esmentada Estratègia, s’està elaborant un programa 
específic d’actuacions a partir d’un mapejat del sector 
i l’ordenació dels instruments de suport a la competi-
tivitat de la Direcció General d’Indústria i ACCIÓ i 
les actuacions d’altres Departaments de la Generalitat.

En el cas concret d’Alstom, s’està duent a terme un se-
guiment específic de la situació de l’empresa per tal de 
contribuir a trobar un encaix de la planta de Santa Per-
pètua en el grup, que en permeti la viabilitat a mitjà i 
llarg termini.

Pel que fa a l’apartat 4:

a i b) El Departament d’Empresa i Ocupació està du-
ent a terme el programa de reactivació industrial en el 
marc de l’Estratègia Industrial per a Catalunya. L’ob-
jectiu principal del programa és el manteniment de l’ac-
tivitat industrial com a element bàsic de creació de ri-
quesa i ocupació. S’adreça bàsicament a empreses en 
situació de risc a fi de garantir-ne la continuïtat.

Una de les accions bàsiques del programa és la de-
tecció i seguiment d’aquestes empreses. Per això, la 

Direcció General d’Indústria ha posat en marxa dos 
instruments. D’una banda, el mapa de riscos i opor-
tunitats, i, de l’altra, el seguiment de les empreses en 
situació de concurs de creditors.

Una altra acció del programa, que es du a terme amb 
la col·laboració de l’Incasòl, té l’objectiu de detectar les 
oportunitats i la disponibilitat de sòl industrial per im-
plantar-hi activitat econòmica que dinamitzi el terri-
tori.

c) El Departament d’Ensenyament està desenvolupant 
un mapa on s’identifiqui territorialment quines són les 
professions amb més demanda.

d) La Direcció General d’Indústria i ACCIÓ impul-
sen la xarxa TECNIO, formada per més de 80 centres, 
entre centres tecnològics avançats, centres tecnològics 
i centres de recerca universitaris. Està distribuïda per 
tot el territori català i compta amb una relació molt es-
treta amb l’Administració local.

Al final de l’any 2013, es van organitzar al territori 
un seguit de jornades en les quals es va fer la presen-
tació de la política industrial de Catalunya, així com 
la presentació dels centres TECNIO i de casos d’èxit 
amb empreses presents en el territori, amb l’objectiu 
d’aconseguir acostar-los a les pimes de cada demarca-
ció territorial.

El Govern de la Generalitat ha aprovat el mes de se-
tembre el full de ruta que conduirà el procés d’inte-
gració dels Centres Tecnològics Avançats (CTA) de 
Catalunya.

Amb la creació del nou Centre de Referència es té en 
compte l’acostament al territori, que ja es du a terme 
per mitjà de les seus actuals dels centres i les localitza-
cions d’altres centres de TECNIO.

Aquesta territorialitat és imprescindible per poder 
acomplir amb èxit un dels objectius del nou centre tec-
nològic, que és el d’arribar de forma àmplia a les pi-
mes catalanes de tot el territori català, i ajudar-les a 
iniciar-se en tecnologia i innovació.

e) Des de la creació de la Xarxa de Clústers Industri-
als de Catalunya, per Acord de Govern de 3 de desem-
bre de 2013, el Departament d’Empresa i Ocupació es-
tà desenvolupant el Programa Catalunya Clústers per 
mitjà de la Direcció General d’Indústria i ACCIÓ.

Al llarg del 2014 ja s’han obert dues convocatòries per 
accedir al programa Catalunya Clústers, que té com a 
principals objectius sistematitzar l’actuació de la Ge-
neralitat de Catalunya en l’àmbit de la política de clús-
ters i contribuir a la racionalització del mapa de les 
associacions clústers existents a Catalunya.

Els clústers que s’integrin al programa podran accedir 
als serveis que aquest ofereix.

f) Al llarg d’aquest any 2014 s’ha estat executant el 
programa Aracoop, programa marc de cooperació pu-
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blicoprivada promogut pel Departament d’Empresa i 
Ocupació en el context del programa Catalunya Em-
prèn, amb la participació de la Confederació i les fe-
deracions de cooperatives i la col·laboració de més de 
80 institucions públiques i privades implicades en la 
creació i el creixement d’empreses de l’economia so-
cial i cooperativa.

El programa conté un pla d’actuacions per donar su-
port a la creació de cooperatives, l’assessorament i 
l’acompanyament al creixement i la internacionalit-
zació de les cooperatives, les societats laborals i les 
empreses de l’economia social. Té com a finalitat am-
pliar, actualitzar i posicionar les cooperatives i les em-
preses d’economia social en els sectors econòmics, so-
cials i educatius, establir aliances i negocis conjunts 
i crear un ecosistema cooperatiu territorial, financer 
i sectorial de suport a l’economia social a Catalunya.

El programa Aracoop està executant, durant l’any 
2014, divereses sessions informatives destinades a 
prescriptors per fomentar l’opció cooperativa en la 
transmissió i re apropiació d’empreses: jutges mercan-
tils, entitats financeres, agents de promoció econòmica 
de les administracions locals i col·legis professionals. 
El dia 30 de setembre es va celebrar a la seu del Col-
legi d’Advocats de Barcelona una jornada sobre acom-
panyament expert per a la transformació d’empreses 
en situació de concurs de creditors en cooperatives. 
També, s’han dissenyat circuits interns de coordinació 
entre els diferents òrgans del Departament d’Empresa 
i Ocupació per detectar, analitzar i, si escau, destinar 
recursos a l’acompanyament de projectes que puguin 
esdevenir cooperatives des d’altres formes jurídiques.

g) En els processos de reestructuració industrial, s’es-
tà aplicant el protocol d’actuacions que té en compte 
la participació de tots els agents implicats, no només 
l’empresa i els representants dels treballadors, sinó al-
tres agents que participen en la cadena de valor i en la 
gestió del procés de reconversió.

Així doncs, la Direcció General d’Indústria detecta 
la possibilitat d’oferir suport a empreses en procés de 
reconversió industrial o reindustrialització, i contacta 
amb la Direcció General de Relacions Laborals i Qua-
litat en el Treball en cas que sigui necessari oferir as-
sessorament o suport en la negociació i les parts ho 
acceptin. Així s’ha fet en empreses com Shhot Ibérica, 
Gemalto, Grupo Zeta, Intel Corporations Iberia, Als-
tom, Panrico o Raflatac, entre d’altres.

h) Un cop es conegui l’abast dels fons assignats a Ca-
talunya, es dissenyaran actuacions, en el marc de l’es-
tratègia RIS3 de la Unió Europea, que permetin recu-
perar el pes de la indústria en el conjunt de l’economia, 
que possibiliti un creixement bast en el coneixement, 
sostenible i integrador.

i) Els polígons o zones industrials de Catalunya comp-
ten amb alguna infraestructura de telecomunicacions 
perquè les empreses ubicades en aquestes zones pu-

guin contractar serveis TIC, en qualsevol de les diver-
ses modalitats comercials i, en molts casos, de banda 
ampla.

D’altra banda, des del Govern de la Generalitat s’estan 
desplegant xarxes de fibra òptica en alguns d’aquests 
polígons industrials, amb la voluntat d’accelerar l’arri-
bada de la banda ampla a tot el territori i, en concret, a 
les zones d’activitat econòmica.

Per tant, el Govern està impulsant i liderant, directa-
ment i indirectament, tot tipus d’iniciatives de desple-
gament de xarxes d’alta capacitat (fibra òptica i/o tec-
nologies sense fil) amb l’objectiu de garantir l’accés de 
les empreses a serveis TIC d’alta capacitat.

Per altra banda, el programa de Reactivació Industri-
al que està duent a terme la Direcció general d’In-
dústria, en el marc de l’Estratègia Industrial per a Ca-
talunya, inclou un element de localització d’activitat 
al territori en el qual col·labora Incasòl mitjançant la 
informació detallada quant a característiques i serveis 
disponibles de les disponibilitats preferents de sòl in-
dustrial.

j) L’ICF disposa de diverses opcions de finançament a 
les quals es pot adreçar qualsevol empresa industrial: 
operacions directes per finançar inversions, préstecs a 
accionistes per a capitalització empresarial, avals de 
circulant i capital risc.

L’any 2014 l’ICF ha incrementat el seu pressupost en 
més d’un 20% respecte al del 2013 per al finançament 
del teixit empresarial de Catalunya, amb especial èm-
fasi envers les empreses que puguin generar creixe-
ment i ocupació.

S’han renovat durant el 2014 les línies de finançament 
–conveniades amb el departament d’Empresa i Ocu-
pació–, per a la innovació, internacionalització i in-
dustrialització (i+i+i) (100 M€) per als emprenedors, 
autònoms i comerços (24 M€), per a l’economia social 
i cooperativa (7,4 M€). També enguany l’ICF ha re-
novat una línia específica per a la «reactivació indus-
trial» en col·laboració amb el mateix Departament, de 
20 M€, adreçada a projectes que permetin millorar la 
competitivitat de la indústria i la creació d’ocupació.

L’ICF està potenciant la coinversió amb la banca pri-
vada, compartint el «risc client» amb el banc per fa-
cilitar així l’accés al finançament i multiplicar els re-
cursos perquè les empreses puguin endegar projectes 
d’inversió.

A més, L’ICF i AVALIS tenen signats acords d’aval i/o 
coaval amb els principals bancs que operen a Catalu-
nya per facilitar l’accés al finançament a les empreses.

Durant el 2014, fins a 30 de juny, s’han signat en con-
junt més d’un miler d’operacions, entre préstecs i 
avals, per un valor de 377 M€, un 28% de les quals 
corresponen a la indústria, amb un 25% de l’import.
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Pel que fa al capital risc, l’ICF impulsa el desenvolu-
pament d’instruments de capital risc com a element 
tractor d’inversió privada. Així, fins a avui, ha parti-
cipat en la creació i/o consolidació de 29 instruments 
de capital a Catalunya, amb un 136 M€ d’inversió 
compromesos, que sumats als més de 600 M€ d’altres 
inver sors suma prop de 730 M€. D’aquests ja se n’ha in-
vertit el 50% en més de 200 empreses de nova creació 
i/o amb potencial de creixement dels sectors Bio i Sa-
lut, TIC, E-commerce, Indústria o Serveis.

Barcelona, 14 d’octubre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 113/X, 
sobre els centres penitenciaris i sobre l’exer
cici d’accions judicials
Tram. 390-00113/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 83769 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 113/X, sobre els centres pe-
nitenciaris i sobre l’exercici d’accions judicials (tram. 
390-00113/10), us trameto, en un document adjunt, 
l’informe elaborat per la Secretaria General d’aquest 
Departament.

Barcelona, 13 d’octubre de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con·
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 115/X, 
sobre la justícia i el model penitenciari
Tram. 390-00115/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 83768 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 115/X, sobre la justícia i el mo-
del penitenciari (tram. 390-00115/10), us trameto, en 

un document adjunt, l’informe elaborat per la Secreta-
ria General d’aquest Departament.

Barcelona, 13 d’octubre de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con·
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 140/X, 
sobre el transport ferroviari i els centres lo
gístics
Tram. 390-00140/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 21.10.2014

Control del compliment de la Moció 141/X, 
sobre l’execució dels pressupostos de la 
Generalitat per al 2014 i les perspectives per 
al 2015
Tram. 390-00141/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 21.10.2014

Control del compliment de la Moció 142/X, 
sobre les polítiques de suport a la gent gran
Tram. 390-00142/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 21.10.2014
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Control del compliment de la Moció 143/X, 
sobre les mesures per a bastir les estructu
res d’estat necessàries per a la transició na
cional
Tram. 390-00143/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 21.10.2014

Control del compliment de la Moció 144/X, 
sobre la condemna de les agressions racis
tes de Lleida del 22 de setembre de 2014 i 
la compareixença del director general de la 
Policia per a informar sobre el cas
Tram. 390-00144/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 21.10.2014

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el projecte de 
construcció de la xarxa Xfocat
Tram. 354-00193/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el pla Xfocat
Tram. 354-00195/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Interior sobre les informacions relatives 
al Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya i el Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació
Tram. 354-00218/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les informaci
ons aparegudes en mitjans de comunicació 
amb relació al repartiment de mòbils amb 
dispositius «espia» entre alts càrrecs i per
sonal de seguretat de la Generalitat
Tram. 354-00221/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tinguda 
el 22.10.2014, DSPC-C 511.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tinguda 
el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta
ció i Medi Natural sobre el sector forestal i el 
projecte de clúster de la fusta i la biomassa
Tram. 354-00273/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tinguda 
el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el sector fores
tal i el projecte de clúster de la fusta i la bio
massa
Tram. 354-00274/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tinguda 
el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre l’acord de dià
leg social permanent
Tram. 354-00285/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tinguda 
el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre la intervenció o 
la mediació del Govern en els expedients de 
regulació d’ocupació i els tancaments d’em
preses
Tram. 354-00295/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el possible cas 
d’espionatge del Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya al Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 354-00297/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el contingut i 
l’abast del Pla estratègic empresarial i per a 
l’ocupació de les Terres de l’Ebre
Tram. 354-00299/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tinguda 
el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el Pla estratè
gic de les Terres de l’Ebre encarregat a la 
Universitat Rovira i Virgili
Tram. 354-00300/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tinguda 
el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el Decret de 
venda no sedentària
Tram. 354-00315/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so
bre l’anunci de nous impagaments a entitats 
del tercer sector social
Tram. 354-00330/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
29, tinguda el 21.10.2014, DSPC-C 507.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre la detenció del presumpte autor de cinc 
apunyalaments a Lleida (Segrià)
Tram. 354-00332/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 21 de la Comissió d’Interior, tin-
guda el 23.10.2014, DSPC-C 513.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so
bre l’impacte de les retallades socials en 
l’activitat de les entitats que presten serveis 
d’atenció a les persones
Tram. 354-00337/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió 29, tinguda el 21.10.2014, DSPC-
C 507.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Cooperatives Agrà
ries de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives
Tram. 352-01687/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Cooperatives de 
Consumidors i Usuaris de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01688/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Cooperatives de Treball de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei de coo
peratives
Tram. 352-01689/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Fundació del Món Rural amb rela
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01690/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 352-01691/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació d’Associacions Gitanes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives
Tram. 352-01692/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Joseba Po
lanco, director de la Confederació de Coo
peratives de Catalunya, amb relació al Pro
jecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01917/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Guernica 
Facundo, del Laboratory of Cooperative So
cial Entrepreneurship, amb relació al Projec
te de llei de cooperatives
Tram. 352-01918/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Jordi Via, 
del grup ECOS, amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives
Tram. 352-01919/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Miquel Miró, 
expert en finances cooperatives, amb rela
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01920/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Perfecto 
Alonso, president de la Federació de Coope
ratives de Treball de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01921/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de David Cos, 
president del grup Clade, amb relació al Pro
jecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01922/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Proposta de compareixença de Ricard Fer
nández Ontiveros, de Suara Cooperativa, 
amb relació al Projecte de llei de coopera
tives
Tram. 352-01923/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Jordi Garcia 
Jané, especialista en cooperativisme i autor 
de diversos llibres, amb relació al Projecte 
de llei de cooperatives
Tram. 352-01924/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Ramon Sar
roca, president de la Federació de Coopera
tives Agràries de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01925/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’Ignasi Faura 
Ventosa, coordinador del Fòrum d’Econo
mia Social, amb relació al Projecte de llei de 
coo peratives
Tram. 352-01926/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Llorenç Ser
rano, coordinador de l’Àrea d’Economia So
cial de Comissions Obreres de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de coopera
tives
Tram. 352-01927/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Miquel Àn
gel Oliva, director general d’Abacus, SCCL, 
amb relació al Projecte de llei de coopera
tives
Tram. 352-01928/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Cooperatives Agrà
ries de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives
Tram. 352-01929/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Perfecto 
Alonso, president de la Federació de Coo
peratives de Treball de Catalunya i president 
de la Confederació de Cooperatives de Ca
talunya, amb relació al Projecte de llei de co
operatives
Tram. 352-01930/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Proposta de compareixença de Joaquim 
Sicília, president de la Federació de Coo
peratives de Consumidors i Usuaris de Ca
talunya, amb relació al Projecte de llei de 
coo peratives
Tram. 352-01931/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’Oriol Amat 
Salas, catedràtic d’economia financera i 
comptabilitat de la Universitat Pompeu Fa
bra i president de l’Associació Catalana de 
Comptabilitat i Direcció, amb relació al Pro
jecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01932/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de David Cos, 
president del grup Clade, amb relació al Pro
jecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01933/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Mar Garriga, 
advocada experta en cooperatives i cap del 
Servei Jurídic i Laboral de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01934/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’Antoni Pané, 
director general de la cooperativa d’Ivars 
d’Urgell, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 352-01935/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Ricard Fer
nández Ontiveros, director general de Suara 
Cooperativa, amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives
Tram. 352-01936/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Clara Puig
ventós, directora general de la cooperativa 
Encís, amb relació al Projecte de llei de co
operatives
Tram. 352-01937/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 28 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Carles Ahu
mana, director de la cooperativa l’Olivera, 
amb relació al Projecte de llei de coopera
tives
Tram. 352-01938/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Proposta de compareixença de Xavier Tu
bert, membre del consell rector i expresi
dent de Llet Nostra i expresident de la Con
federació de Cooperatives de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de coopera
tives
Tram. 352-01939/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 28 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Lluís Roig, 
gerent de Cellers Domenys i president de 
l’Associació de les Seccions de Crèdit, amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01940/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Mòni
ca Reig, directora del programa Partners 
d’Esade i exdirectora general de la coope
rativa CTF, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 352-01941/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Pere Ferré, 
director de Coselva, amb relació al Projecte 
de llei de cooperatives
Tram. 352-01942/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Pediatria dels Pirineus amb relació 
al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01943/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 28 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’Antoni Duran
Sindreu, economista, professor de règim fis
cal de l’empresa i sistema fiscal espanyol de 
la Universitat Pompeu Fabra i assessor de la 
Federació de Cooperatives de Serveis, amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01944/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Xavier López 
García, director general d’Economia Social i 
Cooperativa i Treball Autònom, amb relació 
al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01945/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Carme Díaz 
Corral, economista i investigadora en coo
perativisme i gènere, amb relació al Projecte 
de llei de cooperatives
Tram. 352-01946/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Proposta de compareixença d’Ignasi Fau
ra i Ventosa, coordinador del Fòrum Econo
mia Social, amb relació al Projecte de llei de 
coo peratives
Tram. 352-01947/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Cristina R. 
Grau i López, advocada mercantilista i ex
perta en dret cooperatiu, amb relació al Pro
jecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01948/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’Ivan Miró 
i Acedo, investigador en economia soci
al i docent d’història del cooperativisme al 
Postgrau d’Economia Cooperativa a la Uni
versitat Autònoma de Barcelona, amb rela
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01949/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Coop57, cooperativa de serveis fi
nancers ètics i solidaris, amb relació al Pro
jecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01950/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Confederació de Cooperatives de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 352-01966/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Cooperatives Agrà
ries de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives
Tram. 352-01967/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Cooperatives d’Ha
bitatges de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de cooperatives
Tram. 352-01968/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Cooperatives de 
Serveis i de Cooperatives de Transportistes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 352-01969/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de cooperatives
Tram. 352-01970/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Cooperatives d’En
senyament de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01971/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Cooperatives de 
Consumidors i Usuaris de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-01972/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Registre Central de Cooperatives 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives
Tram. 352-01973/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de cooperatives
Tram. 352-02008/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Cooperatives Agrà
ries de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives
Tram. 352-02009/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Cooperatives de 
Consumidors i Usuaris de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02010/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Cooperatives d’Ha
bitatges de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de cooperatives
Tram. 352-02011/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Cooperatives de 
Serveis i de Cooperatives de Transportistes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 352-02012/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Cooperatives d’En
senyament de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02013/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·lectiu Ronda amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02014/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de David Cos, 
president del grup Clade, amb relació al Pro
jecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02015/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Jordi Via, 
fundador de la Xarxa d’Economia Solidària 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 352-02016/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Xarxa d’Economia Solidària 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives
Tram. 352-02017/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Jordi Garcia 
Jané amb relació al Projecte de llei de coo
peratives
Tram. 352-02018/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’Oriol Amat 
Salas, catedràtic d’economia financera i 
comptabilitat de la Universitat Pompeu Fa
bra, amb relació al Projecte de llei de coo
peratives
Tram. 352-02019/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Proposta de compareixença de Francesc 
Iglésies, professor d’economia social de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02020/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Ramon Bas
tida, professor de la Barcelona School of 
Management i membre de la Fundació Ro
ca i Galès, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 352-02021/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 28 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’Ignasi Faura 
Ventosa, coordinador del Fòrum d’Econo
mia Social, amb relació al Projecte de llei de 
coo peratives
Tram. 352-02022/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença de Javier Goie
netxea, president de Konfekoop, amb rela
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02023/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 28 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Confederació de Cooperatives de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 352-02029/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Cooperatives Agrà
ries de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives
Tram. 352-02030/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Cooperatives d’En
senyament de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02031/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Cooperatives d’Ha
bitatges de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de cooperatives
Tram. 352-02032/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Cooperatives de 
Consumidors i Usuaris de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02033/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Cooperatives de 
Serveis i de Cooperatives de Transportistes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives
Tram. 352-02034/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de cooperatives
Tram. 352-02035/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Institut de Formació Contínua de la 
Universitat de Barcelona amb relació al Pro
jecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02036/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques de la Universitat Autònoma de Bar
celona amb relació al Projecte de llei de coo
peratives
Tram. 352-02037/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Registre Central de Cooperatives 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives
Tram. 352-02038/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Comptabi
litat i Direcció amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives
Tram. 352-02039/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Caixa d’Enginyers, Societat Coo
perativa de Crèdit, SCC, amb relació al Pro
jecte de llei de cooperatives
Tram. 352-02040/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 352-02041/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença de Carles Ruiz, 
representant de Localret, davant la Comis
sió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la 
visió d’aquesta empresa sobre la nova Llei 
general de telecomunicacions
Tram. 356-00441/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació del col·lectiu Parad@s + 50, de Ter
rassa (Vallès Occidental), davant la Comis
sió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la 
seva visió de la realitat i les seves propostes
Tram. 356-00455/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’associació Club de Trabajo, de 
Badia del Vallès (Vallès Occidental), davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
expliqui la seva visió de la realitat i les seves 
propostes
Tram. 356-00456/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Desocupats Ac
tius de la Garrotxa davant la Comissió d’Em
presa i Ocupació perquè expliqui la seva 
visió de la realitat i les seves propostes
Tram. 356-00457/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Desocupats Ma
jors de 50 Anys, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès), davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè expliqui la seva visió de la 
realitat i les seves propostes
Tram. 356-00458/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Desocupats 
Grans Actius, de Santa Coloma de Grame
net (Barcelonès), davant la Comissió d’Em
presa i Ocupació perquè expliqui la seva vi
sió de la realitat i les seves propostes
Tram. 356-00459/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè expliqui l’ús de recursos 
públics per a la monitorització de les xarxes 
socials amb criteris ideològics per mitjà del 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca
talunya
Tram. 356-00490/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença de la presiden
ta de l’Associació Catalana de Treball amb 
Suport (Actas) davant la Comissió d’Empre
sa i Ocupació perquè expliqui les propostes 
d’integració i d’inserció laboral de les perso
nes amb discapacitat en l’empresa ordinària
Tram. 356-00494/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Ocupació i Relacions Laborals davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè in
formi sobre el compliment de la Moció 22/X, 
sobre l’atur i les mesures per a fomentar 
l’ocupació
Tram. 356-00509/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Ca
sares, president del Consell Català de For
mació Professional, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
el compliment de la Moció 22/X, sobre l’atur 
i les mesures per a fomentar l’ocupació
Tram. 356-00510/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.



27 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 417

4.53.05. INFORMACIó 80

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Xavier Mena, exconseller d’Empresa i Ocu
pació, davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè informi sobre les informacions 
relatives al Centre de Seguretat de la Infor
mació de Catalunya i el Centre de Telecomu
nicacions i Tecnologies de la Informació
Tram. 356-00531/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença de Carles Fla
merich, exdirector general de Telecomunica
cions, davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè informi sobre les informacions 
relatives al Centre de Seguretat de la Infor
mació de Catalunya i el Centre de Telecomu
nicacions i Tecnologies de la Informació
Tram. 356-00532/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Telecomunicacions davant la Co
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre les informacions relatives al Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya i el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació
Tram. 356-00533/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença de la directo
ra general d’Administració de Seguretat da
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per
què informi sobre les informacions relatives 
al Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya i el Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació
Tram. 356-00534/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença de Tomàs Roy, 
director executiu del Centre de Seguretat de 
la Informació, davant la Comissió d’Empre
sa i Ocupació perquè informi sobre les in
formacions relatives al Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya i el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Infor
mació
Tram. 356-00535/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Escalé 
i Castelló, director gerent del Centre de Te
lecomunicacions i Tecnologies de la Infor
mació, davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè informi sobre les informacions 
relatives al Centre de Seguretat de la Infor
mació de Catalunya i el Centre de Telecomu
nicacions i Tecnologies de la Informació
Tram. 356-00536/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Sol·licitud de compareixença de Maria Àn
gels Barbarà i Fondevila, directora de l’Au
toritat Catalana de Protecció de Dades, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre les informacions rela
tives al Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya i el Centre de Telecomunicaci
ons i Tecnologies de la Informació
Tram. 356-00537/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació del Sindicat d’Inspectors de Treball 
i Seguretat Social davant la Comissió d’Em
presa i Ocupació perquè informi sobre els 
incompliments de les condicions acordades 
per l’Administració de l’Estat i la Generali
tat amb relació al traspàs de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social
Tram. 356-00538/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre el monito
ratge de ciutadans i moviments socials a les 
xarxes socials i sobre la instal·lació d’un pro
grama espia en telèfons mòbils
Tram. 356-00560/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença de Carles Fla
merich i Castells, exdirector general de Te
lecomunicacions i Societat de la Informació, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupa
ció perquè informi sobre el monitoratge de 
ciutadans i moviments socials a les xarxes 
socials i sobre la instal·lació d’un programa 
espia en telèfons mòbils
Tram. 356-00561/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 28, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença de Pere Guer
ra Serra, delegat a Catalunya de l’Associació 
Nacional de Productors d’Energia Fotovol
taica, davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè expliqui la situació del sector 
de l’energia fotovoltaica
Tram. 356-00607/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral del Centre Tecnològic Forestal de Ca
talunya davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè informi sobre el sector forestal 
i el projecte de clúster de la fusta i la bio
massa
Tram. 356-00660/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Medi Natural i Biodiversitat davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre el sector forestal i el projecte 
de clúster de la fusta i la biomassa
Tram. 356-00661/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè presenti l’acord de diàleg 
social permanent
Tram. 356-00693/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de Foment del Treball Nacional 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè presenti l’acord de diàleg social per
manent
Tram. 356-00694/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè presenti l’acord de diàleg 
social permanent
Tram. 356-00695/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de Pimec davant la Comissió d’Em
presa i Ocupació perquè presenti l’acord de 
diàleg social permanent
Tram. 356-00696/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de Fepime Catalunya davant la Co
missió d’Empresa i Ocupació perquè pre
senti l’acord de diàleg social permanent
Tram. 356-00697/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació del Gremi de Fusters, Ebenistes i 
Similars de Barcelona davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
el Projecte futur sector fusta
Tram. 356-00708/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’Alfons Labra
dor, director d’estudis de Comissions Obre
res de Catalunya, davant la Comissió d’Em
presa i Ocupació perquè expliqui l’Informe 
sobre l’evolució de les desigualtats socials 
a Catalunya, elaborat pel Centre d’Estudis i 
Recerca Sindicals
Tram. 356-00713/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Sol·licitud de compareixença d’Alba Garcia 
Sánchez, secretària de la Dona i Cohesió 
Social de Comissions Obreres de Catalunya, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè expliqui l’Informe sobre l’evolució de 
les desigualtats socials a Catalunya, elabo
rat pel Centre d’Estudis i Recerca Sindicals
Tram. 356-00714/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença de Pere Guerra 
Serra, representant de Catalunya Anpier, da
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per
què expliqui la situació del sector de l’ener
gia fotovoltaica
Tram. 356-00735/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’Helena Villa
rejo Galende, professora de dret administra
tiu de la Universitat de Valladolid, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè in
formi sobre el marc jurídic dels centres co
mercials urbans i els «business improvement 
districts» (BID)
Tram. 356-00737/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença de Juan Alfon
so Santamaría, catedràtic de dret adminis
tratiu, davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè informi sobre el marc jurídic 
dels centres comercials urbans i els «busi
ness improvement districts» (BID)
Tram. 356-00738/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença de Fernando 
Mora Bongera, expert en àrees empresari
als i secretari d’ajuntament, davant la Co
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre el marc jurídic dels centres comerci
als urbans i els «business improvement dis
tricts» (BID)
Tram. 356-00739/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de Gesturbà, Associació per a la 
Gestió dels Centres Urbans de Catalunya, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre el marc jurídic dels 
centres comercials urbans i els «business 
improvement districts» (BID)
Tram. 356-00740/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la plataforma Afectados por 
AFV Union Hipotecaria davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
la situació creada per les actuacions de de
terminats prestadors en el refinançament de 
deutes
Tram. 356-00747/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Barriendos, en representació d’Alfer Motos, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè expliqui la situació del sector de la 
motocicleta elèctrica
Tram. 356-00758/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença de Marc Bar
celó, en representació de Volta Motorbikes, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè expliqui la situació del sector de la 
motocicleta elèctrica
Tram. 356-00759/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Tor
res, en representació de Torrot Electric Eu
rope, davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè expliqui la situació del sector 
de la motocicleta elèctrica
Tram. 356-00760/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença de Xavier 
López, en representació de l’Associació Ca
talana de la Moto Elèctrica, davant la Comis
sió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la 
situació del sector de la motocicleta elèc
trica
Tram. 356-00761/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Ocupació i Relacions Laborals davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè ex
pliqui els criteris d’elaboració del Programa 
operatiu del Fons social europeu de Catalu
nya 20142020
Tram. 356-00765/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Ocupació i Relacions Laborals davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè in
formi del balanç del Programa operatiu del 
Fons social europeu de Catalunya 20072013
Tram. 356-00766/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de Pimec Joves Empresaris davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
presenti la sectorial de joves empresaris de 
Pimec
Tram. 356-00790/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Entitats Catala
nes d’Acció Social davant la Comissió d’Em
presa i Ocupació perquè presenti l’informe 
«Indicadors socials a Catalunya amb relació 
al context estatal i europeu»
Tram. 356-00792/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Comerç davant la Comissió d’Em
presa i Ocupació perquè informi sobre el 
Decret de venda no sedentària
Tram. 356-00798/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Eix Comercial Sant Andreu da
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per
què informi sobre el projecte d’ampliació del 
centre comercial La Maquinista
Tram. 356-00832/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Veïns de Sant 
Andreu de Palomar davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
el projecte d’ampliació del centre comercial 
La Maquinista
Tram. 356-00833/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Veïns del Bon 
Pastor davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè informi sobre el projecte d’am
pliació del centre comercial La Maquinista
Tram. 356-00834/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la coordinadora de Contact 
Center de la Unió Sindical Obrera de Cata
lunya davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè expliqui la problemàtica del 
sector
Tram. 356-00845/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Gó
mezQuintero Mora, president de l’Asso
ciació per la Integració Laboral  Mossos 
d’Esquadra amb Discapacitat, davant la Co
missió d’Interior perquè informi sobre la si
tuació de les persones amb discapacitat del 
Cos de Mossos d’Esquadra amb relació als 
drets humans
Tram. 356-00850/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, 21.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’associació Esplais Catalans 
(Esplac) davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè informi sobre la situació 
dels esplais i l’educació en el lleure
Tram. 356-00863/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 12, 
tinguda el 14.10.2014, DSPC-C 504.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma
ria Argimon i Pallàs, director de l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, 
davant la Comissió de Salut perquè presenti 
l’informe «Efectes de la crisi en la salut de la 
població de Catalunya»
Tram. 356-00866/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
82638).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
16.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de Comissions Obreres davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
expliqui la situació del sector elèctric i els 
efectes sobre el conjunt de la indústria i la 
possible vaga sectorial
Tram. 356-00867/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè expliqui la situació del sector elèctric 
i els efectes sobre el conjunt de la indústria i 
la possible vaga sectorial
Tram. 356-00868/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 28, tin-
guda el 22.10.2014, DSPC-C 511.
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Sol·licitud de compareixença de Maria Àn
gels Barbarà i Fondevila, directora de l’Au
toritat Catalana de Protecció de Dades, da
vant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre el projecte VISC+
Tram. 356-00869/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
82717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
16.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació d’ARHOE Catalunya davant la Co
missió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre les activitats de l’asso
ciació, les conclusions dels congressos i les 
propostes per a racionalitzar els horaris
Tram. 356-00871/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 29, tinguda el 21.10.2014, DSPC-C 507.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya davant la Comis
sió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre l’impacte de les retallades so
cials i dels impagaments en la seva activitat
Tram. 356-00872/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió 29, tinguda el 21.10.2014, DSPC-
C 507.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Federació Ecom davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre l’impacte de les reta
llades socials i dels impagaments en la seva 
activitat
Tram. 356-00873/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió 29, tinguda el 21.10.2014, DSPC-
C 507.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de Discapacitats Intel·lectuals de 
Catalunya (Dincat) davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè infor
mi sobre l’impacte de les retallades socials i 
els impagaments de la Generalitat per la se
va activitat
Tram. 356-00874/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió 29, tinguda el 21.10.2014, DSPC-
C 507.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de La Confederació, Patronal del 
Tercer Sector Social de Catalunya, davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre l’impacte de les reta
llades socials i dels impagaments en la seva 
activitat
Tram. 356-00875/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió 29, tinguda el 21.10.2014, DSPC-
C 507.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Unió de Petites i Mitjanes Re
sidències a Catalunya davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè infor
mi sobre l’impacte de les retallades socials i 
dels impagaments en la seva activitat
Tram. 356-00876/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió 29, tinguda el 21.10.2014, DSPC-
C 507.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Re
cursos Assistencials davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè infor
mi sobre l’impacte de les retallades socials i 
dels impagaments en la seva activitat
Tram. 356-00877/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió 29, tinguda el 21.10.2014, DSPC-
C 507.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Aspasim davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre l’impacte de les reta
llades socials i dels impagaments en la seva 
activitat
Tram. 356-00878/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió 29, tinguda el 21.10.2014, DSPC-
C 507.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Unió de Petites i Mitjanes Re
sidències a Catalunya davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè infor
mi sobre el futur del sector residencial
Tram. 356-00879/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió 29, tinguda el 21.10.2014, DSPC-
C 507.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Re
cursos Assistencials davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè pre
senti el segon informe econòmic i social del 
sector d’atenció a la gent gran i informi so
bre el futur del sector residencial
Tram. 356-00880/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió 29, tinguda el 21.10.2014, DSPC-
C 507.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Di
rectors de Centres i Serveis d’Atenció a la 
Dependència Gerontològica davant la Co
missió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre el futur del sector re
sidencial
Tram. 356-00881/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió 29, tinguda el 21.10.2014, DSPC-
C 507.
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Sol·licitud de compareixença del director 
general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la Directi
va 2012/13/UE del Parlament Europeu i del 
Consell, relativa al dret a la informació en els 
processos penals
Tram. 356-00883/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 83957).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
16.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 21, tinguda el 
23.10.2014, DSPC-C 513.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació d’Oxfam Intermón davant la Co
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co
operació perquè informi sobre el projecte 
«Joves sense terra, terra sense futur» i sobre 
el conflicte de Curuguaty, al Paraguai
Tram. 356-00884/10

Sol·licitud

Presentació: Mireia Canals i Botines, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i 
Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Daniel Fernández González, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, Lorena Vicioso Adria, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, José María Espejo-Sa-
avedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 84011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 17.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació d’Omega Research Foundation da
vant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre els treballs de recerca amb relació al 
material antiavalots i de control de masses 
en esdeveniments polítics
Tram. 356-00885/10

Sol·licitud

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 84012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
16.10.2014.

Sol·licitud de compareixença de Josep An
ton Grau i Reinés, director general de l’Au
toritat del Transport Metropolità, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre el procediment d’adjudicació 
i finançament del projecte de la TMobilitat
Tram. 356-00886/10

Sol·licitud

Presentació: Salvador Milà i Solsona, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 84036).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 16.10.2014.

Sol·licitud de compareixença de Mayte Cap
det i Sorribes, directora d’Integració Tarifà
ria i Comunicació de l’Autoritat del Transport 
Metropolità, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre el proce
diment d’adjudicació i finançament del pro
jecte de la TMobilitat
Tram. 356-00887/10

Sol·licitud

Presentació: Salvador Milà i Solsona, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 84036).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 16.10.2014.



27 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 417

4.53.10. INFORMACIó 90

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat davant la Co
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in
formi sobre el procediment d’adjudicació i fi
nançament del projecte de la TMobilitat
Tram. 356-00888/10

Sol·licitud

Presentació: Salvador Milà i Solsona, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 84036).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 16.10.2014.

Sol·licitud de compareixença de Carme Bar
rot i Roger Heredia, representants del Banc 
d’ADN gestionat per la Fundació Bosch i 
Gimpera i la Facultat de Medicina de la Uni
versitat de Barcelona, perquè informin sobre 
les activitats del banc
Tram. 356-00889/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 84539).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 21.10.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Ben
estar, Família i Immigració amb la consellera 
de Benestar Social i Família sobre l’anunci 
de nous impagaments a entitats del tercer 
sector social
Tram. 355-00156/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració, en la sessió 29, tinguda el 21.10.2014, DSPC-C 507.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Francina Alsina, presi
denta de la Federació Catalana de Volunta
riat Social, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00582/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 21.10.2014, 
DSPC-C 507.

Compareixença d’una representació dels 
Ens de l’Associacionisme Cultural Català 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00592/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 21.10.2014, 
DSPC-C 507.

Compareixença d’una representació de la 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00598/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 21.10.2014, 
DSPC-C 507.
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Compareixença d’una representació del 
Consell d’Associacions de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00609/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 21.10.2014, 
DSPC-C 507.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00620/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 21.10.2014, 
DSPC-C 507.

Compareixença de Maria Solés, coordina
dora territorial de la Federació Catalana de 
Voluntariat Social de Girona, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00631/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 21.10.2014, 
DSPC-C 507.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Catalunya Voluntària amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00634/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 21.10.2014, 
DSPC-C 507.

Compareixença de Joan Soler Jiménez, pre
sident de l’Associació d’Arxivers  Gestors 
de Documents de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00777/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 45 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 508.

Compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú
blica i bon govern
Tram. 353-00778/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 45 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 508.

Compareixença de Jaume Amat i Reyero, 
síndic major de la Sindicatura de Comptes, 
amb relació a la Proposició de llei de trans
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00779/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 45 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 508.

Compareixença de Rafael Ribó i Massó, sín
dic de greuges de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00780/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 45 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 508.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de transparèn
cia, accés a la informació pública i bon go
vern
Tram. 353-00784/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 45 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 508.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació a la Proposició de llei de trans
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00785/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 45 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 508.

Compareixença d’una representació de Co
missions Obreres de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, ac
cés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00786/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 45 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 508.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de trans
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00787/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 45 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 508.

Compareixença d’una representació de Fo
ment del Treball Nacional amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 353-00788/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 45 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 508.

Compareixença d’una representació de Pi
mec amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 353-00789/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 45 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 508.

Compareixença de Lluís Cermeno i Marto
rell, secretari de la Comissió Nacional d’Ac
cés, Avaluació i Tria Documental, amb rela
ció a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00797/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 45 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 508.

Compareixença d’Ignasi Genovès i Avellana, 
director general d’Atenció Ciutadana i Difu
sió, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 353-00798/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 45 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 508.
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Compareixença de Núria Bassols i Munta
da, directora del Programa de polítiques de 
transparència, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informa
ció pública i bon govern
Tram. 353-00800/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 45 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 508.

Compareixença de Miguel Ángel Gimeno 
Jubero, president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, amb relació a la Pro
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 353-00802/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 45 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 508.

Compareixença de PereA. Fàbregas Vidal, 
president de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions, amb relació a la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 353-00803/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 45 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 508.

Compareixença d’una representació de 
l’Open Society Foundations a Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de trans
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00807/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 45 de la Comissió d’A-
fers Institucionals, tinguda el 22.10.2014, DSPC-C 508.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació de Dones Emprenedores davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor
mar sobre l’equiparació de valor entre ho
mes i dones a l’economia, l’ocupació i la re
cuperació econòmica
Tram. 357-00431/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 22.10.2014, DSPC-
C 511.

Compareixença del secretari de Medi Am
bient i Sostenibilitat davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar so
bre les mesures que cal emprendre davant 
l’augment dels índexs de contaminació at
mosfèrica
Tram. 357-00508/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat, tinguda el 22.10.2014, DSPC-
C 509.

Compareixença d’una representació de l’as
sociació Esplais Catalans (Esplac) davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut per a in
formar sobre la situació dels esplais i l’edu
cació en el lleure
Tram. 357-00751/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en 
la sessió 12, tinguda el 14.10.2014, DSPC-C 504.
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Compareixença d’una representació de la 
Secretaria d’Universitats i Recerca davant la 
Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00752/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 462.

Compareixença d’una representació del De
partament d’Ensenyament davant la Comis
sió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00753/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 462.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes de Catalunya davant la Comissió 
d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00754/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 462.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Moviments de Renovació Pe
dagògica de Catalunya davant la Comissió 
d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00755/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 462.

Compareixença d’Elena Sintes Pascual, so
ciòloga, davant la Comissió d’Estudi de la 
Reforma Horària
Tram. 357-00756/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 462.

Compareixença d’una representació d’Arhoe 
Catalunya davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre les 
activitats de l’associació, les conclusions 
dels congressos i les propostes per a racio
nalitzar els horaris
Tram. 357-00757/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 29, tinguda el 21.10.2014, DSPC-
C 507.

Compareixença del director general de la 
Policia davant la Comissió d’Interior per a 
informar sobre la Directiva 2012/13/UE del 
Parlament Europeu i del Consell, relativa al 
dret a la informació en els processos penals
Tram. 357-00768/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 21, tin-
guda el 23.10.2014, DSPC-C 513.
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4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària 43

Convocada per al 29 d’octubre de 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 el 29 
d’octubre de 2014, a les 10.00 h al Saló de sessions.

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 29 d’octubre, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat d’un diputat. Tram. 234-
00026/10. Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 
413, 74)

3. Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya. Tram. 200-00026/10. 
Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de 
les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 385, 7).

4. Projecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, 
del 8 de novembre, de creació del Col·legi Professio-
nal de Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, del 
5 de novembre, de creació del Col·legi de Publicitàri-
es i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, 
la Llei 24/2003, del 4 de juliol, de creació del Col·legi 
Professional de l’Audiovisual de Catalunya, i la Llei 
11/2003, del 13 de juny, de creació del Col·legi Profes-
sional de Disseny Gràfic de Catalunya, de modificació 
dels requisits d’accés i ampliació dels terminis per a 
la col·legiació. Tram. 200-00025/10. Govern de la Ge-
neralitat. Proposta de tramitació en lectura única (text 
presentat: BOPC 378, 8).

5. Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits. Tram. 200-00024/10. Govern de la Generalitat. 
Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat 
(text presentat: BOPC 375, 50).

6. Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació. Tram. 202-00039/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat de totalitat i votació de 
les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 101, 
27). (Aquest punt es debatrà el dijous 30 d’octubre)

7. Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmi-
ca i els pressupostos per al 2015. Tram. 300-00221/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la presentació dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2015. Tram. 300-

00223/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-
ciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre els pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2015. Tram. 300-
00228/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la posada en marxa 
de nous equipaments sanitaris. Tram. 300-00226/10. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el 9N i l’obertura 
d’un procés constituent. Tram. 300-00229/10. Grup 
Mixt. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les garanties jurídi-
ques i la tutela dels drets fonamentals de la població 
immigrant a Catalunya, especialment al sistema peni-
tenciari. Tram. 300-00224/10. Gemma Calvet i Barot, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les inversions pro-
ductives. Tram. 300-00227/10. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre les accions políti-
ques i judicials per a no pagar el deute amb el projecte 
Castor. Tram. 300-00222/10. Hortènsia Grau Juan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre els pressupostos ge-
nerals de l’Estat per al 2015. Tram. 300-00225/10. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les relacions entre la sanitat pública i la privada. 
Tram. 302-00207/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el projecte VISC+. Tram. 302-00209/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques socials. Tram. 302-00211/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la defensa del caràcter plurilingüe de l’Estat. 
Tram. 302-00208/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la resolució de l’expedient de creació de la co-
marca del Moianès. Tram. 302-00210/10. Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat 
i votació.
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21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els ens locals. Tram. 302-00212/10. Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vo-
tació.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2014

La presidenta
Núria de Gispert i Català

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricul
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural a la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00078/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 86442 / Coneixement: 23.10.2014

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural el dia 22 
d’octubre de 2014, s’encarregarà del despatx del seu 
Departament la vicepresidenta del Govern i consellera 
de Governació i Relacions Institucionals.

Cordialment,

Barcelona, 14 d’octubre de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 140/2014, de 14 d’octubre, d’en·
càrrec del despatx del conseller d’Agricultura, Rama·
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepre·
sidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya 
i consellera de Governació i Relacions Institucionals 
el 22 d’octubre de 2014, és publicat al DOGC 6733, del 
14 d’octubre de 2014.

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria de la Fiscalia Superior de Catalu
nya corresponent al 2013
Tram. 334-00091/10

Presentació
Fiscalia Superior de Catalunya

Reg. 83257 / Coneixement i tramesa a la 

Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 

Humans: Mesa del Parlament, 21.10.2014

A la presidenta del Parlament

M. Hble. senyora:

Adjunt us trameto, en suport informàtic, un exemplar 
de la Memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya 
corresponent a l’any 2013.

Barcelona, 9 d’octubre de 2014

El Fiscal Superior

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con·
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.88. CONSELLS ASSESSORS DEL PARLAMENT

4.88.01. CONSELL ASSESSOR DEL PARLAMENT 
SOBRE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parla
ment sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/10

Substitució de membres
Reg. 83878 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 21.10.2014

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 el Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Fernando Sánchez Costa ha estat desig-
nat representant del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya per a formar part de Consell Assessor 
del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) en 
substitució de la diputada María José García Cuevas.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de Transportistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 352-02012/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 352-02013/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·lectiu Ronda amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 352-02014/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de David Cos, president del grup Clade, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
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	Tram. 356-00493/10
	Acord sobre la sol·licitud
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	Sol·licitud de compareixença de Xavier Casares, president del Consell Català de Formació Professional, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el compliment de la Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació
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	Tram. 356-00537/10
	Rebuig de la sol·licitud
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	Sol·licitud de compareixença del director general de Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el sector forestal i el projecte de clúster de la fusta i la biomassa
	Tram. 356-00661/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’acord de diàleg social permanent
	Tram. 356-00693/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’acord de diàleg social permanent
	Tram. 356-00694/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’acord de diàleg social permanent
	Tram. 356-00695/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Pimec davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’acord de diàleg social permanent
	Tram. 356-00696/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Fepime Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’acord de diàleg social permanent
	Tram. 356-00697/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de Barcelona davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el Projecte futur sector fusta
	Tram. 356-00708/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Alfons Labrador, director d’estudis de Comissions Obreres de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui l’Informe sobre l’evolució de les desigualtats socials a Catalunya, elaborat pel Centre d’Estudi
	Tram. 356-00713/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Alba Garcia Sánchez, secretària de la Dona i Cohesió Social de Comissions Obreres de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui l’Informe sobre l’evolució de les desigualtats socials a Catalunya, elab
	Tram. 356-00714/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pere Guerra Serra, representant de Catalunya Anpier, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de l’energia fotovoltaica
	Tram. 356-00735/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Helena Villarejo Galende, professora de dret administratiu de la Universitat de Valladolid, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el marc jurídic dels centres comercials urbans i els «business improvem
	Tram. 356-00737/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Juan Alfonso Santamaría, catedràtic de dret administratiu, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el marc jurídic dels centres comercials urbans i els «business improvement districts» (BID)
	Tram. 356-00738/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Fernando Mora Bongera, expert en àrees empresarials i secretari d’ajuntament, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el marc jurídic dels centres comercials urbans i els «business improvement districts
	Tram. 356-00739/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Gesturbà, Associació per a la Gestió dels Centres Urbans de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el marc jurídic dels centres comercials urbans i els «business improvem
	Tram. 356-00740/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma Afectados por AFV Union Hipotecaria davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació creada per les actuacions de determinats prestadors en el refinançament de deute
	Tram. 356-00747/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Francesc Barriendos, en representació d’Alfer Motos, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de la motocicleta elèctrica
	Tram. 356-00758/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Marc Barceló, en representació de Volta Motorbikes, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de la motocicleta elèctrica
	Tram. 356-00759/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Eduard Torres, en representació de Torrot Electric Europe, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de la motocicleta elèctrica
	Tram. 356-00760/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier López, en representació de l’Associació Catalana de la Moto Elèctrica, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de la motocicleta elèctrica
	Tram. 356-00761/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Ocupació i Relacions Laborals davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els criteris d’elaboració del Programa operatiu del Fons social europeu de Catalunya 2014-2020
	Tram. 356-00765/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Ocupació i Relacions Laborals davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi del balanç del Programa operatiu del Fons social europeu de Catalunya 2007-2013
	Tram. 356-00766/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Pimec Joves Empresaris davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti la sectorial de joves empresaris de Pimec
	Tram. 356-00790/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’informe «Indicadors socials a Catalunya amb relació al context estatal i europeu»
	Tram. 356-00792/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el Decret de venda no sedentària
	Tram. 356-00798/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Eix Comercial Sant Andreu davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el projecte d’ampliació del centre comercial La Maquinista
	Tram. 356-00832/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el projecte d’ampliació del centre comercial La Maquinista
	Tram. 356-00833/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Veïns del Bon Pastor davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el projecte d’ampliació del centre comercial La Maquinista
	Tram. 356-00834/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la coordinadora de Contact Center de la Unió Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la problemàtica del sector
	Tram. 356-00845/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Àngel Gómez-Quintero Mora, president de l’Associació per la Integració Laboral - Mossos d’Esquadra amb Discapacitat, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació de les persones amb discapacitat del Cos de 
	Tram. 356-00850/10
	Canvi de Comissió tramitadora

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Esplais Catalans (Esplac) davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació dels esplais i l’educació en el lleure
	Tram. 356-00863/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon i Pallàs, director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè presenti l’informe «Efectes de la crisi en la salut de la població de Catalunya»
	Tram. 356-00866/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector elèctric i els efectes sobre el conjunt de la indústria i la possible vaga sectorial
	Tram. 356-00867/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector elèctric i els efectes sobre el conjunt de la indústria i la possible vaga sectorial
	Tram. 356-00868/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el projecte VISC+
	Tram. 356-00869/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’ARHOE Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les activitats de l’associació, les conclusions dels congressos i les propostes per a racionalitzar els horaris
	Tram. 356-00871/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l’impacte de les retallades socials i dels impagaments en la seva activ
	Tram. 356-00872/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Ecom davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l’impacte de les retallades socials i dels impagaments en la seva activitat
	Tram. 356-00873/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Discapacitats Intel·lectuals de Catalunya (Dincat) davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l’impacte de les retallades socials i els impagaments de la Generalitat per la
	Tram. 356-00874/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l’impacte de les retallades socials i dels impagaments en la sev
	Tram. 356-00875/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió de Petites i Mitjanes Residències a Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l’impacte de les retallades socials i dels impagaments en la seva activitat
	Tram. 356-00876/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l’impacte de les retallades socials i dels impagaments en la seva activitat
	Tram. 356-00877/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Aspasim davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l’impacte de les retallades socials i dels impagaments en la seva activitat
	Tram. 356-00878/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió de Petites i Mitjanes Residències a Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre el futur del sector residencial
	Tram. 356-00879/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti el segon informe econòmic i social del sector d’atenció a la gent gran i informi sobre
	Tram. 356-00880/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència Gerontològica davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre el futur del sector residencial
	Tram. 356-00881/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la Directiva 2012/13/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa al dret a la informació en els processos penals
	Tram. 356-00883/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Oxfam Intermón davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre el projecte «Joves sense terra, terra sense futur» i sobre el conflicte de Curuguaty, al Paraguai
	Tram. 356-00884/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Omega Research Foundation davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els treballs de recerca amb relació al material antiavalots i de control de masses en esdeveniments polítics
	Tram. 356-00885/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Anton Grau i Reinés, director general de l’Autoritat del Transport Metropolità, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el procediment d’adjudicació i finançament del projecte de la T-Mob
	Tram. 356-00886/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Mayte Capdet i Sorribes, directora d’Integració Tarifària i Comunicació de l’Autoritat del Transport Metropolità, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el procediment d’adjudicació i finançam
	Tram. 356-00887/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el procediment d’adjudicació i finançament del projecte de la T-Mobilitat
	Tram. 356-00888/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carme Barrot i Roger Heredia, representants del Banc d’ADN gestionat per la Fundació Bosch i Gimpera i la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, perquè informin sobre les activitats del banc
	Tram. 356-00889/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre l’anunci de nous impagaments a entitats del tercer sector social
	Tram. 355-00156/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00582/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació dels Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00592/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00598/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00609/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00620/10
	Substanciació

	Compareixença de Maria Solés, coordinadora territorial de la Federació Catalana de Voluntariat Social de Girona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00631/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Fundació Catalunya Voluntària amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00634/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan Soler Jiménez, president de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00777/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00778/10
	Substanciació

	Compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00779/10
	Substanciació

	Compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00780/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00784/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00785/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00786/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00787/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00788/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00789/10
	Substanciació

	Compareixença de Lluís Cermeno i Martorell, secretari de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00797/10
	Substanciació

	Compareixença d’Ignasi Genovès i Avellana, director general d’Atenció Ciutadana i Difusió, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00798/10
	Substanciació

	Compareixença de Núria Bassols i Muntada, directora del Programa de polítiques de transparència, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00800/10
	Substanciació

	Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00802/10
	Substanciació

	Compareixença de Pere-A. Fàbregas Vidal, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00803/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Open Society Foundations a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00807/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Emprenedores davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre l’equiparació de valor entre homes i dones a l’economia, l’ocupació i la recuperació econòmica
	Tram. 357-00431/10
	Substanciació

	Compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les mesures que cal emprendre davant l’augment dels índexs de contaminació atmosfèrica
	Tram. 357-00508/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’associació Esplais Catalans (Esplac) davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la situació dels esplais i l’educació en el lleure
	Tram. 357-00751/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Secretaria d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-00752/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Departament d’Ensenyament davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-00753/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-00754/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-00755/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Elena Sintes Pascual, sociòloga, davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-00756/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Arhoe Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les activitats de l’associació, les conclusions dels congressos i les propostes per a racionalitzar els horaris
	Tram. 357-00757/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la Directiva 2012/13/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa al dret a la informació en els processos penals
	Tram. 357-00768/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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