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

1.15. MOCIONS

Moció 164/X del Parlament de Catalunya, so
bre les mesures per a fer front a la desocu
pació juvenil
Tram. 302-00227/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 46, 18.12.2014, DSPC-P 90

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de de·
sembre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Regla·
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre les mesures per a fer front a la 
desocupació juvenil (tram. 302·00227/10), presentada 
per la diputada Inés Arrimadas García, del Grup Par·
lamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 98468), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 98469), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98477) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 98494).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb relació a la implan·
tació d’un nou model de formació professional, insta 
el Govern a: 

a) Impulsar un pla de foment de la sensibilització i la 
implicació del sector empresarial de Catalunya en la 
formació professional, en el marc del desplegament de 
la futura llei de la formació professional.

b) Definir, en el marc del desplegament de la futura 
llei del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), uns criteris d’orientació a les em·
preses per a detectar vacants no cobertes que puguin 
comportar oportunitats de contractació per a persones 
joves amb perfil professional adequat.

c) Garantir que el sistema de beques i ajudes asseguri 
que el jovent no es trobi en la impossibilitat d’estudiar 
per raons econòmiques.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la coordi·
nació de les polítiques de formació, ocupació i foment 
de l’emprenedoria, insta el Govern a: 

a) Sistematitzar, en el marc del desplegament de les 
futures lleis de la formació professional i del sistema 
d’ocupació i el SOC, l’assignació de funcions i la co·

ordinació transversal de les polítiques de formació, 
ocupació i foment de l’emprenedoria, per a garantir 
l’eficàcia i l’eficiència del model i evitar possibles du·
plicitats o superposicions. Aquesta sistematització ha 
d’incloure els serveis i programes de l’àmbit –orienta·
ció per a la formació i per a l’ocupació, d’acompanya·
ment, de foment de l’autoocupació i de l’emprenedo·
ria i serveis a empreses–, i també un correcte retiment 
de comptes, avaluació i presència dels mecanismes de 
control adequats.

b) Garantir la participació de les entitats de represen·
tació de la joventut de Catalunya en els espais de con·
certació dels àmbits que afectin les polítiques d’ocu·
pació juvenil.

3. El Parlament de Catalunya, pel que fa al millora·
ment dels serveis i a programes d’ocupació, insta el 
Govern a: 

a) Garantir, en el marc del desplegament de la futura 
llei del sistema d’ocupació i del SOC, que en la defi·
nició dels programes i els serveis destinats a les per·
sones en situació de desocupació o cerca de treball 
s’incorporin les necessitats específiques de la població 
jove de menys de trenta anys.

b) Millorar, en el marc del desplegament de la llei del 
sistema d’ocupació i del SOC, el sistema d’avaluació 
dels programes i serveis en matèria d’ocupació, in·
corporant·hi indicadors quantitatius i qualitatius que 
permetin dur a terme un seguiment més adequat de 
l’impacte d’aquests programes en la desocupació ju·
venil a curt, a mitjà i a llarg termini. Aquesta avalu·
ació ha de tenir en compte la situació sociolaboral de 
les persones que hi participen al principi i al final del 
programa, però també la comparativa amb l’evolució 
de la situació de col·lectius similars de joves que no 
participen en aquests programes.

c) Garantir, en el marc del desplegament de la futura 
llei del sistema d’ocupació i del SOC, que, com a prin·
cipis transversals en els programes d’ocupació desti·
nats a la població juvenil, s’incideixi en aspectes com 
el foment de la motivació personal i la valoració de 
l’entorn social i territorial, i no únicament en els as·
pectes formatiu i professional.

d) Reforçar l’ús de la funció de tutoria·mentoria, o si·
milar, que faciliti la transició de l’etapa formativa a 
l’etapa laboral, especialment per als joves en situació 
d’especial vulnerabilitat.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’aplicació 
de la Garantia Juvenil, insta el Govern a: 

a) Presentar·li el document Bases per a l’estratègia 
d’ocupació juvenil a Catalunya: Garantia Juvenil 2014·
2020, i la resta d’informes o documents que incloguin, 
com a mínim, el desglossament per territoris de les 
mesures concretes previstes, les metodologies d’inter·
venció, els indicadors d’avaluació, el cronograma i la 
dotació pressupostària de l’estratègia Garantia Juvenil.
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b) Garantir, en aplicació de la Garantia Juvenil, una 
presència adequada de mesures destinades al millora·
ment de la intermediació i de l’ocupabilitat, estímuls a 
la contractació i impuls de l’emprenedoria i l’autoocu·
pació, tenint en compte les necessitats socials i territo·
rials del jovent.

c) Garantir una dotació pressupostària adequada a les 
necessitats del jovent de Catalunya per mitjà de l’aug·
ment del pressupost de la Generalitat de Catalunya 
destinat a la Garantia Juvenil.

d) Garantir la coordinació i col·laboració correctes 
amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), els 
diversos serveis d’ocupació autonòmics i la resta d’en·
titats i administracions implicades en la planificació, 
l’execució i la justificació en el desplegament de la Ga·
rantia Juvenil a Catalunya.

5. El Parlament d Catalunya, amb relació al Ple mo·
nogràfic de polítiques de joventut que va tenir lloc el 
juliol del 2013, insta el Govern a: 

a) Presentar·li, a la Comissió de Polítiques de Joven·
tut, l’informe de compliment de la Resolució 301/X i 
el desplegament del Pla d’actuació de les polítiques de 
joventut de la Generalitat de Catalunya: horitzó 2016, 
annexant·hi, com a mínim, la informació següent res·
pecte a l’execució de les mesures aprovades en el Ple 
de polítiques de joventut: 

1r. Estat actual de cadascuna de les mesures adoptades.

2n. Justificació de la no·execució de les mesures pen·
dents.

3r. Indicadors quantitatius i qualitatius de l’impacte de 
les mesures executades en la situació dels joves.

4t. Calendari previst d’execució de les mesures que no 
s’han dut a terme.

5è. Previsió pressupostària desglossada de cada mesura.

6è. Entitats o departaments implicats en l’execució de 
cada mesura.

b) Crear al Parlament un grup de treball per al segui·
ment del compliment de les mesures aprovades en el 
Ple monogràfic de polítiques de joventut.

c) Complir el conjunt de les mesures aprovades en el 
Ple monogràfic de polítiques de joventut del juliol del 
2013 que encara no s’han dut a terme, en el període 
màxim de sis mesos o, si és el cas, en el termini estipu·
lat en cada mesura.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

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

Moció 165/X del Parlament de Catalunya, 
sobre política industrial
Tram. 302-00228/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 46, 19.12.2014, DSPC-P 91

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de  
desembre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Re·
glament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre política industrial (tram. 302·
00228/10), presentada per la diputada Alícia Romero 
Llano, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu·
blicana de Catalunya (reg. 98470), pel Grup Parlamen·
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra Uni·
da i Alternativa (reg. 98480), pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 98489) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 98497).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir 
al Govern de l’Estat: 

a) L’acceleració de la construcció del corredor medi·
terrani com a element dinamitzador de l’economia de 
la península Ibèrica, d’acord amb l’Agenda Catalana 
del Corredor Mediterrani.

b) La construcció dels accessos viaris i ferroviaris de·
finitius als ports de Barcelona i de Tarragona.

c) La desclassificació com a aeroports d’interès general 
dels aeroports de Girona · Costa Brava, de Reus i de 
Sabadell, i el traspàs d’aquests aeroports a la Generali·
tat, de manera que sigui possible la gestió individualit·
zada d’aquests aeroports des dels territoris respectius.

d) El garantiment de l’equilibri territorial també en 
l’àm bit de les infraestructures, per a evitar les desi·
gualtats territorials.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo·
rar un mapa de les telecomunicacions de Catalunya per 
conèixer la situació d’aquestes infraestructures i des·
envolupar un pla de millora de les telecomunicacions 
que permeti continuar desenvolupant la societat de la 
comunicació i la informació a Catalunya, i presentar 
aquests treballs a la Comissió d’Empresa i Ocupació 
d’aquest Parlament dins el primer semestre del 2015, 
amb l’objectiu d’evitar l’exclusió de col·lectius i garantir 
la igualtat i l’equitat en l’accés a les telecomunicacions.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a apro·
var, dins els propers sis mesos, un nou pla de l’energia 
que afavoreixi la generació d’energies netes i que com·
prengui: 
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a) Un pla de mesures d’estalvi i eficiència energètica 
adreçat a les empreses, amb programes d’assessora·
ment i suport financer per part de la Generalitat, que 
inclogui els sectors de la generació, el transport i la 
distribució d’energia, la indústria, l’administració pú·
blica i els edificis, per tal d’assegurar els objectius 
marcats per la Unió Europea per a l’any 2020, i també 
la transposició, en el marc de les competències que fi·
xa l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de la Directiva 
2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, rela·
tiva a l’eficiència energètica.

b) Una proposta de xarxes tancades d’energia per mitjà 
d’empreses públiques o mixtes.

c) L’impuls del cotxe elèctric i de la moto elèctrica.

d) L’impuls de la generació d’energia distribuïda per a 
generar i transportar energia (plaques solars, geotèr·
mia, molins...).

e) L’impuls de centrals de biomassa que permetin la 
millora de la gestió forestal i el tractament de residus 
orgànics urbans, com les restes de poda.

f) Un pla per al tancament de les centrals nuclears ope·
ratives a Catalunya, que permeti un pla pont en què 
es pugui extreure dels darrers anys de funcionament 
de les plantes amortitzades els recursos per a inver·
tir en alternatives econòmiques per als entorns de les 
plantes, en energies renovables i en mesures d’estalvi i 
d’eficiència.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dis·
senyar polítiques territorials de desenvolupament in·
dustrial concertadament amb els agents dels dife·
rents territoris, des del lideratge públic, aprofitant el 
coneixement existent i les fortaleses i les oportuni·
tats sectorials de cada un d’aquests agents, i afavorint 
l’elaboració d’estratègies de futur més sòlides, com 
l’emprenedoria, el creixement empresarial i la loca·
lització i l’aterratge empresarials, amb una atenció 
especial a les comarques de l’Ebre, del Penedès, de 
l’Anoia, del Bages, d’Osona i del Pirineu, i presentar 
aquests treballs a la Comissió d’Empresa i Ocupació 
d’aquest Parlament dins el primer semestre del 2015.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exer·
cir el lideratge en les negociacions a l’empresa Power 
Controls, de Sant Vicenç de Castellet, de manera que 
el Departament d’Empresa i Ocupació, l’empresa con·
tractada per a dur a terme el pla industrial i els repre·
sentants dels treballadors de l’empresa tornin a la taula 
de reunions immediatament amb l’objectiu de buscar 
el compliment del pla industrial que finalitza el 31 de 
desembre.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen·
tar·li, per mitjà del Departament d’Empresa i Ocupa·
ció, el projecte industrial que afirma que té per al Sol·
sonès i que ha de permetre recol·locar els treballadors 
de l’empresa Tradema no més enllà del gener del 2015, 

atès que els noranta treballadors afectats finalitzen la 
prestació de l’atur el mes de febrer.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
suport als treballadors que pateixen les conseqüències 
de la crisi a Catalunya com a resultat del tancament 
d’empreses. El Parlament vol mostrar tot el seu suport 
als treballadors de les empreses Cemex, Cerámicas 
Foix, Jonhson Control, Delphi, Ficosa, Almirall, Als·
tom, Panrico, SCA Converting, Grupo Castilla, Co·
pirineu, Neoelectra, Alier, Albasa, Valeo, Expafruit, 
Ibérica de Altavoces, Rotocayfo, Grobe i Sharp, i a to·
tes les empreses amb expedients de regulació d’ocupa·
ció en procés, i reclama al Govern que adopti una acti·
tud proactiva davant aquest tipus de processos.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dis·
senyar polítiques de concertació i col·laboració entre 
l’àmbit públic i el privat, amb lideratge públic, i do·
tar els llocs de treball i les condicions laborals actu·
als d’una protecció que permeti anticipar tendències, 
prevenir processos de transformació i de desindustria·
lització i evitar la pèrdua de llocs de treball i el tanca·
ment d’empreses.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan·
tir que els ajuts públics a les multinacionals es tradu·
eixin en compromisos de creació de treball estable i 
de qualitat.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català

Moció 166/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’esport
Tram. 302-00229/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 46, 19.12.2014, DSPC-P 91

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de de·
sembre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Regla·
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre esports (tram. 302·00229/10), 
presentada pel diputat Òscar Ordeig i Molist, del Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds · 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 98097), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 98102), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
98490), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 98493) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 98502).

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

1. El Parlament de Catalunya reconeix la gran tasca de 
totes les persones i entitats esportives de Catalunya en 
la promoció de l’esport i l’activitat física, que ha portat 
el nivell de pràctica esportiva entre la població al vol·
tant del 70%. Així mateix, constata que Catalunya s’ha 
situat com un referent de la pràctica esportiva, tant pel 
que fa a la competició com al lleure, l’educació, la sa·
lut o l’oci, entre altres.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reco·
nèixer els beneficis que té la pràctica esportiva en la 
salut, l’educació, la cohesió social i la socialització 
dels ciutadans de Catalunya i la necessitat d’invertir en 
polítiques públiques per a fomentar i afavorir l’accés a 
la pràctica d’activitat física i esportiva.

3. El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig a 
les inspeccions de la Seguretat Social als clubs espor·
tius, i demana al Govern de l’Estat que impulsi una 
nova moratòria per a suspendre i evitar les inspeccions 
de Treball i la Seguretat Social a aquests clubs. Així 
mateix, insta el Govern de la Generalitat a fer les ac·
tuacions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè 
aprovi una regulació específica per a tots els voluntaris 
esportius que perceben compensacions per la tasca de 
voluntariat esportiu.

4. El Parlament de Catalunya declara la necessitat d’es·
menar l’article 4 del Projecte de llei del voluntariat, ac·
tualment en tramitació parlamentària, amb l’objectiu 
de reconèixer el voluntariat esportiu. En concret, cal·
dria introduir una lletra f a l’article 4 que digués «Vo·
luntariat en l’àmbit esportiu».

5. El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig a la 
llicència única esportiva i dóna suport al Govern per·
què interposi un recurs d’inconstitucionalitat, d’acord 
amb el que estableix la Moció 81/X, i d’acord amb els 
continguts del Dictamen del Consell de Garanties Es·
tatutàries 24/2014, del 27 de novembre, sobre la Llei 
15/2014, del 16 de setembre, de racionalització del sec·
tor públic i altres mesures de reforma administrativa.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Sol·licitar al Govern de l’Estat que l’impost sobre 
el valor afegit que s’aplica a les instal·lacions esporti·
ves passi del màxim actual del 21% al tipus reduït del 
10%.

b) Iniciar els treballs necessaris per a elaborar una 
llei del mecenatge que tingui en compte l’àmbit es·
portiu, de manera que fomenti la inversió privada en 
el món de l’esport.

c) Garantir, en el pressupost de la Generalitat per al 
2015 i en els pressupostos posteriors, la recuperació 
de les partides pressupostàries i imports similars als 
anteriors a la crisi econòmica pel foment de l’esport 
federat i escolar, en la mesura de les possibilitats pres·
supostàries.

d) No disminuir, i procurar augmentar, en el pressu·
post de la Generalitat per al 2015 i en els pressupostos 
posteriors, en la mesura de les possibilitats pressupos·
tàries, la partida pressupostària de subvencions i ajuts 
al manteniment d’instal·lacions i equipaments espor·
tius, amb l’objectiu de finalitzar els que estan inaca·
bats i adequar·ne la resta, i adaptar les actuals instal·
lacions esportives a la normativa vigent.

e) Desenvolupar el Pla estratègic de l’esport escolar de 
Catalunya i el Pla estratègic d’esport universitari de Ca·
talunya com a eina de foment de l’activitat física entre 
els infants i els joves, amb l’objectiu de potenciar l’es·
port escolar i universitari i afavorir un estil de vida sa·
ludable, la integració social i la promoció de valors po·
sitius, com l’esforç i el treball en equip.

f) Cercar, juntament amb els representants de les fe·
deracions esportives i dels consells esportius de Ca·
talunya, fórmules per a evitar que cap menor d’edat 
no es vegi limitat a poder practicar esport per motius 
econòmics.

g) Cercar, juntament amb les entitats del sector espor·
tiu, la fórmula per a facilitar la incorporació al Regis·
tre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya 
de totes les persones que tinguin una titulació fede·
rativa anterior al 2008 i puguin acreditar experiència.

h) Reconèixer la tasca del Centre de Tecnificació Es·
portiva d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) i 
de la residència i de l’Institut Blume en la promoció 
de l’esport d’elit, evitar·ne el trasllat a Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental) i assegurar la continuïtat 
d’aquest centre i de tots els seus serveis en l’emplaça·
ment actual.

i) Donar suport als Jocs Mediterranis del 2017 de Tar·
ragona i continuar cercant fórmules de col·laboració en·
tre les diferents administracions públiques implicades 
per a garantir l’èxit d’aquest esdeveniment esportiu.

j) Donar suport institucionalment i econòmicament, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, a es·
portistes, clubs esportius, federacions esportives i 
ajuntaments per l’organització, a Catalunya, d’esde·
veniments esportius de rellevància en aquest àmbit, 
d’impacte econòmic i de repercussió mediàtica inter·
nacional. Donar suport a la vertebració del territori, i 
a les modalitats esportives d’hivern, tot ajudant a la 
concreció i impuls dels Jocs Olímpics d’Hivern Bar·
celona·Pirineus i cercant el consens necessari entre les 
diferents institucions implicades.

Així mateix, l’insta a impulsar les inversions impres·
cindibles per a millorar la comunicació, per ferrocar·
ril i per carretera, entre les comarques del Pirineu i la 
resta del territori, independentment que es concreti o 
no la candidatura d’uns jocs olímpics d’hivern, amb 
l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans 
del Pirineu i facilitar l’accés de la resta de ciutadans a 
la pràctica dels esports d’hivern.
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k) Presentar al Parlament, durant els propers sis me·
sos, un informe sobre les mesures adoptades i previs·
tes pel Govern en aplicació de l’article 2.6 de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport, que estableix l’obligació que el departa·
ment competent en matèria d’esports fomenti mesures 
d’acció positiva d’informació, orientació, motivació, 
assessorament o altres procediments que facilitin i fo·
mentin la presència de dones en les professions pròpi·
es de l’àmbit de l’esport.

7. El Parlament de Catalunya, amb relació a la violèn·
cia relacionada amb alguns esdeveniments esportius: 

a) Lamenta i condemna els darrers episodis de vio·
lència relacionats de manera directa o indirecta amb 
l’esport, i en concret amb el futbol, els quals són ra·
dicalment incompatibles amb els valors que defensa 
l’esport.

b) Insta el Departament d’Interior a continuar esmer·
çant tots els esforços necessaris per a identificar els 
autors d’atacs a persones i desarticular els grups vio·
lents que es mouen en l’entorn del món del futbol.

c) Condemna tots els actes de violència, racisme, xe·
nofòbia i intolerància en l’esport.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

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

Moció 167/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques transversals amb rela
ció a la violència contra les dones
Tram. 302-00230/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 46, 19.12.2014, DSPC-P 91

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de de·
sembre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Regla·
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre les polítiques transversals amb 
relació a la violència contra les dones (tram. 302·
00230/10), presentada per la diputada Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa, i les esme·
nes presentades pel Grup Mixt (reg. 98100), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 98476), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
98483), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 98495) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 98503).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya acorda constituir la Tau·
la per l’acord social i polític per a eradicar la violència 
masclista, que ha d’integrar les institucions públiques 
catalanes i les organitzacions socials, feministes, sin·
dicals i polítiques per tal de mostrar el rebuig ferm i 
unitari contra la violència masclista, evitar la regressió 
social respecte al dret de les dones a elaborar recoma·
nacions i mesures contra la violència masclista, fer se·
guiment de les polítiques públiques en aquest àmbit i 
emetre informes de caràcter públic.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a infor·
mar la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
sobre el contingut i els acords presos en la Comis·
sió Nacional per una Intervenció Coordinada contra 
la Vio lència Masclista, reunida el 9 de desembre de 
2014, per a avaluar la situació actual i refer el Progra·
ma d’intervenció integral contra la violència masclista 
(2012·2015), per tal de preveure accions contra l’incre·
ment de morts que s’ha produït el 2014, amb mesures 
extraordinàries i una vigilància més atenta.

3. El Parlament de Catalunya, en virtut de l’article 45 
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista, que estableix que el 
Govern de la Generalitat pot personar·se en els pro·
cediments penals per violència masclista a Catalunya, 
insta el Govern a: 

a) Continuar personant·se com a acusació popular en 
els processos penals en cas de mort de dones i infants i 
a valorar de fer·ho també en casos de lesions greus se·
gons els informes de les unitats forenses, excepte quan 
ja s’hi personi una altra administració.

b) Informar en seu parlamentària sobre els casos pe·
nals de violència masclista en què s’hagi personat.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer, du·
rant el 2015, una nova avaluació de l’impacte social de 
la Llei 5/2008, tal com és preceptiu en virtut de la dis·
posició transitòria primera de la dita llei.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Situar l’Observatori Català de la Justícia de la Vio·
lència Masclista en el Centre d’Estudis Jurídics del 
Departament de Justícia, en compliment de la Resolu·
ció 323/X, del 27 de setembre de 2013, sobre l’orienta·
ció política general del Govern.

b) Encarregar a l’Observatori Català de la Justícia de 
la Violència Masclista l’elaboració i la presentació 
d’estudis, en coordinació amb el Departament d’Inte·
rior, sobre atestats, diligències d’investigació, denún·
cies i mesures de protecció en l’àmbit policial a Ca·
talunya.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a 
terme la segona enquesta sobre violència masclista a 
Catalunya durant el segon semestre del 2015.
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7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a intro·
duir la perspectiva de gènere en totes les mesures que 
es duguin a terme per a combatre la pobresa i l’exclu·
sió social.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a inici·
ar el 2015 els treballs de creació del Centre d’Estudis, 
Recerca i Capacitació sobre Violència Masclista, defi·
nit en la Llei 5/2008 com a eina permanent d’estudi i 
de recerca sobre la violència masclista i de formació i 
capacitació de professionals.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar 
en marxa immediatament el grup de treball sobre vio·
lència sexual de la Comissió Nacional per a una In·
tervenció Coordinada contra la Violència Masclis·
ta (CNVM), tal com es va aprovar en la Resolució 
776/X, del 17 de setembre de 2014, sobre l’orientació 
política general del Govern.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recu·
perar el model especialitzat del Programa de seguretat 
contra la violència masclista i promoure uns protocols 
de seguiment d’avaluació en el cas de dones assassi·
nades.

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar el desplegament territorial, en l’àmbit de 
les vegueries, de les unitats de valoració forense inte·
gral de Catalunya, tal com estableix la disposició ad·
dicional segona de la Llei orgànica 1/2004, del 28 de 
desembre, de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere.

b) Garantir que tots els jutges destinats als jutjats de 
violència contra les dones tinguin disponible el servei 
de la Unitat de Valoració Forense Integral i a fer la di·
fusió oportuna del servei que presta perquè les dones 
víctimes de violència puguin ésser examinades per un 
equip forense especialitzat.

12. El Parlament de Catalunya insta el Govern a am·
pliar els recursos destinats a la lluita contra la violèn·
cia masclista en els pressupostos per al 2015, com a 
mínim per a: 

a) Incrementar el fons econòmic específic anual amb 
què el Govern dota els ens locals per a garantir la su·
ficiència de la prestació dels serveis d’informació i 
atenció a les dones i garantir la gestió especialitzada i 
acreditada d’aquests serveis.

b) Prioritzar els recursos destinats a subvencions i con·
venis amb les entitats de dones que gestionen xarxes i 
serveis d’atenció a les víctimes de violències masclis·
tes i garantir·ne el pagament.

c) Dotar de recursos l’atenció a totes les formes de vi·
olència masclista, garantint així els serveis integrals 
que fixa la Llei 5/2008.

d) Incorporar en els serveis d’atenció a les dones l’a·
tenció a menors víctimes de la violència masclista.

e) Garantir l’assistència psicològica en serveis públics 
a altres familiars o persones properes a la dones víc·
times de violència masclista, com ara pares, mares i 
fills, que també són víctimes directes o indirectes de la 
violència masclista.

f) Crear serveis d’atenció a homes que hagin exercit 
violència masclista.

g) Dotar una partida per impulsar un programa trans·
versal de lluita contra el tràfic de persones i l’explo·
tació sexual, que permeti oferir suport jurídic, assis·
tencial, de formació professional i d’accés als serveis 
socials a les persones víctimes de tràfic i explotació 
sexual.

h) Continuar assegurant i dotant el fons de garantia 
per a cobrir l’impagament de pensions alimentàries i 
l’impagament de pensions compensatòries que fixa la 
Llei 5/2008.

i) Garantir programes de formació específica i capa·
citació del personal judicial i no judicial al servei de 
l’Administració de justícia i de la Fiscalia a Catalu·
nya que intervingui en els processos judicials relacio·
nats amb la violència masclista, i també el personal de 
l’Oficina Judicial.

j) Crear, tan aviat com les disponibilitats pressupostà·
ries ho permetin, l’Oficina d’Atenció a la Víctima dels 
Pirineus i l’Aran, per tal de complementar la cobertura 
territorial actual.

k) Incrementar el nombre de professionals de reforç 
dels jutjats de violència masclista i de l’oficina judicial.

l) Incrementar les hores i propostes de formació espe·
cífica des de l’Institut de Seguretat Pública de Catalu·
nya, especialment per als agents de les oficines d’aten·
ció ciutadana (OAC) dels Mossos d’Esquadra.

m) Establir mecanismes per garantir que les dones que 
pateixen violència masclista i es dirigeixen als Mossos 
d’Esquadra siguin ateses per un agent, preferiblement 
dona, amb formació específica en tractament de la vi·
olència masclista.

n) Incrementar els recursos per a programes de for·
mació del professorat i per a programes didàctics en 
tots els cicles educatius que reforcin els valors de la 
coeducació.

o) Continuar impartint el Curs sobre tràfic d’éssers 
humans i tractament de les víctimes, iniciat el 2012 
des de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
i el Curs sobre tràfic d’éssers humans: explotació la·
boral, previst per al 2015, promoguts per la institució 
CEPOL (Escola Europea de Policia) i dirigit a tots 
els cossos policials de Catalunya i la resta de l’Estat, 
i també als de la resta de països de la Unió Europea.

p) Augmentar els recursos per a la sensibilització i la 
prevenció de la violència masclista per mitjà de pro·
grames com ara el de «Talla amb els mals rotllos».
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13. El Parlament de Catalunya insta els col·legis d’ad·
vocats a revisar el nombre de lletrats amb formació 
específica sobre violència masclista adscrits als torns 
d’ofici en funció de la població de cada territori, per a 
garantir que totes les dones víctimes de violència mas·
clista siguin assistides per una advocada o advocat i, si 
escau, procuradora o procurador, i que els professio·
nals hagin rebut la formació especialitzada en aquesta 
matèria, i a garantir l’activació del lletrat o lletrada des 
del moment de la denúncia i la rapidesa dels lletrats en 
la resposta.

14. El Parlament de Catalunya insta el Govern a revi·
sar i garantir la preservació de la intimitat de les vícti·
mes en les dependències judicials, tal com està previst 
en el Pla director d’equipaments judicials 2014·2020, 
i a disposar d’espais i serveis especialitzats per a aten·
dre les dones amb diversitat funcional.

15. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre·
sentar·li, el proper període de sessions, un estudi de 
l’Observatori Català de la Justícia sobre els motius pels 
quals les ràtios d’ordres de protecció concedides són 
tan baixes a Catalunya i sobre propostes de solució.

16. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre·
sentar·li, anualment, un informe del Departament 
d’Interior sobre l’evolució respecte a totes les formes 
de violència masclista.

17. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a 
terme anualment una revisió de la formació específica 
que reben els treballadors dels diferents departaments 
de la Generalitat, especialment els professionals que 
estan en tracte directe amb possibles víctimes de vio·
lència masclista, perquè és el personal que representa 
la porta d’accés al sistema públic.

18. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre·
sentar·li en comissió, durant el proper període de ses·
sions, una valoració de les mesures i les accions enca·
minades a eradicar la violència de gènere en l’àmbit 
laboral i el foment de l’ocupació de les dones víctimes 
de violència.

19. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con·
tinuar aplicant les garanties de singularitat de les víc·
times de violència masclista en els programes de for·
mació en tallers ocupacionals i programes d’inserció 
laboral.

20. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ela·
borar i difondre campanyes sobre violència masclista, 
per mitjà de l’Institut Català de les Dones, al llarg de 
l’any, no només sobre violència física, sinó especial·
ment sobre les formes de violència més invisibles, com 
la psicològica, l’econòmica i la sexual.

21. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desen·
volupar i consolidar les accions incloses en la Moció 
68/X, del 19 de desembre de 2013, sobre els progra·
mes de prevenció de la violència masclista i les rela·
cions abusives entre les persones joves, a fi d’avaluar 

les polítiques públiques en aquest àmbit, intensificar la 
formació i la sensibilització i garantir el desplegament 
normatiu adequat per a lluitar contra aquesta situació 
de violència.

22. El Parlament de Catalunya insta el Govern a vet·
llar perquè la informació que s’aporta des de les di·
ferents administracions segueixi els criteris establerts 
per les Recomanacions sobre el tractament de la vio·
lència masclista als mitjans de comunicació, i garantir 
formació específica al personal dels gabinets de prem·
sa institucionals.

23. El Parlament de Catalunya reclama al Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals: 

a) Complir escrupolosament els criteris de paritat en els 
mitjans de comunicació públics de Catalunya, deter·
minats pel Mandat marc del sistema públic de l’audio·
visual català, que estableix que «la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre homes i dones i l’ús d’un llenguat·
ge no sexista també són exigències i valors que els mit·
jans de comunicació públics han de promoure».

b) Continuar revisant i millorar el compliment de les 
Recomanacions sobre el tractament de la violència 
masclista en els mitjans de comunicació, especialment 
quant a la informació de fons sobre la violència sexis·
ta i quant a la inserció habitual d’informació sobre els 
recursos actuals per al suport o la denúncia, en virtut 
del conveni signat entre el Departament de Benestar 
Social i Família i la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a l’observança de les recomanaci·
ons sobre el tractament de la violència masclista en els 
mitjans de comunicació.

c) Vetllar perquè en els mitjans de comunicació pú·
blics no s’emetin anuncis que tinguin un tracte deni·
grant de les dones o que presentin una imatge de les 
dones com si fossin objectes.

24. El Parlament de Catalunya es compromet a fer 
arribar al Congrés dels Diputats la necessitat que en 
el procés de revisió que està fent de la Llei orgànica 
1/2004 modifiqui els requisits d’accés a les places de 
jutjats de violència masclista, als jutjats penals i a les 
seccions de les audiències provincials específiques, 
per a garantir l’especialització real d’òrgans judicials 
encarregats d’aquesta matèria.

25. El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti·
nuar reclamant i fent les gestions oportunes davant el 
Govern espanyol per tal que: 

a) Doti de recursos suficients i prengui mesures per al 
ple desenvolupament de la Llei orgànica 1/2004.

b) Posi els recursos i les mesures perquè totes les ad·
ministracions complexin el que estableix el Conveni 
del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita con·
tra la violència envers les dones i la violència masclis·
ta, ratificat recentment per l’Estat espanyol.
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c) Restableixi les competències municipals d’igualtat 
per a l’assistència de dones víctimes de violència mas·
clista, i també de llurs fills, eliminades amb la Llei de 
l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració local.

d) Derogui la Llei orgànica per a la millora de la qua·
litat educativa perquè és una llei regressiva en matè·
ria d’educació per la igualtat, ja que fa desaparèixer 
els continguts específics sobre igualtat de gènere i de 
prevenció de la violència masclista dels currículums 
escolars.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

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

Moció 168/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques de muntanya
Tram. 302-00231/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 46, 19.12.2014, DSPC-P 91

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de de·
sembre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Regla·
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques de muntanya (tram. 
302·00231/10), presentada pel diputat Albert Bata·
lla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 98466), pel Grup Parlamentari d’Inici·
ativa per Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alterna·
tiva (reg. 98478) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 98482).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar·li, dins el 2015 i després del procés parti·
cipatiu pertinent, el projecte de la llei de muntanya de 
Catalunya.

b) Mantenir el suport econòmic i institucional de la 
Generalitat de Catalunya a les estacions de muntanya 
i a la promoció turística d’hivern com a element clau 
per a l’economia, el turisme i l’ocupació del territori 
pirinenc.

c) Impulsar la marca Pirineus i coordinar accions amb 
les diferents administracions públiques per a millorar 
el posicionament del turisme a les zones de muntanya 
de Catalunya.

d) Presentar·li un pla d’acció per a estimular el turisme 
rural i de càmping.

e) Instar el Ministeri de Foment a fer una actuació de 
gran abast a la carretera N·260, que inclogui quantifi·
cació econòmica i calendari d’execució.

f) Finalitzar el projecte executiu del túnel dels Tres 
Ponts a la carretera C·14 dins el primer trimestre del 
2015 i executar·lo tan aviat com ho permetin les fi·
nances de la Generalitat de Catalunya, de manera que 
aquesta actuació sigui una obra prioritària. Mentre no 
es pugui executar el projecte, cal estudiar i aplicar im·
mediatament mesures provisionals que millorin la se·
guretat de la carretera en aquest punt, i fer la previsió 
pressupostària necessària per a l’any 2015.

g) Completar les gestions per a la posada en servei co·
mercial de l’Aeroport Andorra · La Seu d’Urgell.

h) Mantenir el sistema de targeta 10/120 de bonificaci·
ons del transport públic entre les comarques de mun·
tanya, Barcelona i Lleida, i avançar cap al model d’in·
tegració tarifària.

i) Mantenir el programa d’arranjament de camins mu·
nicipals i reforçar els programes de manteniment dels 
camins d’accés a les estacions de muntanya.

j) Elaborar l’inventari d’un pla de camins d’interès co·
marcal que tingui els objectius d’establir la xarxa de 
camins públics aptes per al trànsit rodat i disposar 
d’una eina de treball que permeti encaminar les actua·
cions molt clarament, tant per als ajuntaments com per 
als consells comarcals, i fer·ne la difusió corresponent 
per mitjà de les pàgines web dels consells comarcals.

k) Crear una comissió de camins per a les comarques 
de muntanya formada pel Govern, les diputacions i els 
ens locals, per a coordinar anualment les actuacions 
que cal fer per a la priorització dels arranjaments i la 
creació de camins que duen a nuclis habitats.

l) Elaborar un estudi de viabilitat sobre les possibili·
tats de connexió entre les comarques pirinenques, mit·
jançant la interconnexió de les capitals de comarca de 
l’Alt Pirineu amb transport públic per a contribuir a 
cohesionar el territori.

m) Completar dins l’any 2015, amb el diàleg i el debat 
permanent amb el territori, l’ampliació dels parcs na·
turals de l’Alt Pirineu i d’Aigüestortes i la creació del 
Parc Natural de les Capçaleres del Ter, d’una banda, i 
de l’altra, continuar el procés de creació del Parc Natu·
ral de la Serra del Montsec.

n) Dissenyar un programa específic per a la promoció 
turística dels parcs naturals de Catalunya.

o) Fer les gestions necessàries perquè en tots els pro·
cessos electorals i participatius organitzats per la Ge·
neralitat de Catalunya les llengües de comunicació 
escrita –tota la documentació escrita, també les pape·
retes i els sobres electorals– siguin les tres que són ofi·



23 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 467

1.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 11

cials a Catalunya: el català, el castellà i l’occità –ara·
nès a Aran.

p) Fer les actuacions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè en tots els processos electorals i partici·
patius que se celebrin a Catalunya les llengües de co·
municació escrita –tota la documentació escrita, tam·
bé les paperetes i els sobres electorals– siguin les tres 
que són oficials a Catalunya: el català, el castellà i l’oc·
cità –aranès a Aran.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

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

Moció 169/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els dipòsits en entitats de crèdit i llur 
impacte en l’execució de la Llei de pressu
postos de la Generalitat de Catalunya per al 
2014
Tram. 302-00232/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 46, 19.12.2014, DSPC-P 91

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de de·
sembre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Regla·
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre dipòsits en entitats de crèdit i 
el seu impacte en l’execució de la Llei de pressupos·
tos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (tram. 
302·00232/10), presentada pel diputat Pere Aragonès i 
Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica·
na de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds · Es·
querra Unida i Alternativa (reg. 98481), pel Grup Par·
lamentari de Convergència i Unió (reg. 98492) i pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 98501).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer efectiu el pagament de la catorzena paga de 
l’any 2014 dels treballadors públics en el moment en 
què, per sentència ferma, pugui executar els avals pre·
sentats per les entitats financeres en el marc de l’auto·
liquidació de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit.

b) Destinar la compensació per l’impost sobre els di·
pòsits en les entitats de crèdit que hauria d’haver in·
gressat aquest any, en el cas que la rebi del Govern de 

l’Estat durant l’any 2014, al pagament a compte de la 
catorzena paga dels treballadors públics.

c) Aplicar els mecanismes per a evitar la pèrdua de 
poder adquisitiu dels treballadors públics en cas que 
no es concretin els ingressos derivats de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit, en compliment del 
que disposa el punt segon de la disposició addicional 
vuitena de la Llei 1/2014, de pressupostos de la Ge·
neralitat de Catalunya per al 2014, mecanismes dels 
quals ha de donar compte a la Mesa General de Nego·
ciació dels Empleats Públics de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’execució 
del pressupost de la Generalitat per al 2014 i de la Llei 
2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic, insta el Govern a: 

a) Donar compliment immediat a les disposicions ad·
dicionals catorzena –relativa als projectes i construc·
ció d’edificis de centres educatius–, vintena –relativa 
al pla funcional de l’Hospital de Viladecans– i trenta·
dosena –relativa a projectes d’infraestructures– de la 
Llei 1/2014, de pressupostos.

b) Donar compliment dins els mesos de gener i febrer 
del 2015 a la disposició addicional vint·i·unena de la 
Llei 2/2014, segons la qual les retribucions íntegres 
anuals de caràcter fix del personal directiu en cap cas 
no poden ésser superiors a les fixades per al càrrec de 
conseller de l’Administració de la Generalitat.

c) Suspendre amb caràcter immediat la meritació dels 
drets derivats de l’assistència a òrgans col·legiats per 
part d’òrgans superiors, d’alts càrrecs, eventuals i tre·
balladors de l’Administració de la Generalitat i del seu 
sector públic, tal com obliga la Resolució 707/X del 
Parlament, i presentar·li una proposta de racionalitza·
ció de la composició d’aquests òrgans –que minimitzi 
al màxim el nombre de representants– i un mecanisme 
de cobertura de responsabilitats mitjançant una asse·
gurança de responsabilitat civil que permeti l’elimina·
ció definitiva d’aquest tipus de drets.

d) Aprovar de manera immediata el reglament que 
adapti els contractes i les vinculacions, noves o pre·
existents, que s’oposin al règim del personal directiu 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya, regu·
lat per la Llei 2/2014, incloent·hi les contractacions en 
règim laboral ordinari que tinguin fixades retribucions 
iguals o superiors per al càrrec de director general i no 
estiguin subjectes en tot o en part a conveni col·lectiu.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Treballar amb representants dels grups parlamen·
taris l’eventual inclusió de la catorzena paga i la recu·
peració del cent per cent de la jornada i el salari dels 
treballadors interins en situació de pròrroga pressu·
postària, atès que la impossibilitat d’aprovar els pres·
supostos per al 2105 en data 1 de gener –malgrat la 
tramitació inicial de la llei del pressupostos per al 
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2015– fa necessària la pròrroga dels pressupostos per 
al 2014.

b) Preveure els mecanismes en el marc pressupostari 
del 2015 per a fer efectiva la compensació dels dies 
meritats corresponents a la catorzena paga del 2012, 
per tal d’afrontar les sentències que es puguin dictar 
sobre aquesta qüestió.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català

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

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les polítiques d’innovació
Tram. 302-00233/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 46, tingu·
da el 19.12.2014, DSPC·P 91.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 

I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de mesures fiscals, finance
res i administratives
Tram. 200-00034/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CEF, 23.12.2014

Grup Mixt

Proposta de compareixença d’una representació del 
Seminari Taifa amb relació al Projecte de llei de me·
sures fiscals, financeres i administratives (tram. 352·
02643/10)

Grup Parlamentari de Ciutadans

Proposta de compareixença de Jaume Pujol i Sagaró, 
president de l’Associació d’Empresaris de Transport 
Discrecional de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de mesures fiscals, financeres i administratives 
(tram. 352·02684/10)

Proposta de compareixença de Martí Sarrate Laplana, 
president de l’Associació Catalana d’Agències de Vi·
atges Especialitzades, amb relació al Projecte de llei 
de mesures fiscals, financeres i administratives (tram. 
352·02685/10)

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds · Esquerra Unida i Alternativa

Proposta de compareixença de Xesús González, repre·
sentant de Comissions Obreres, amb relació al Projec·
te de llei de mesures fiscals, financeres i administrati·
ves (tram. 352·02686/10)

Proposta de compareixença de Carlos Villalante, re·
presentant de la Unió General de Treballadors, amb 
relació al Projecte de llei de mesures fiscals, finance·
res i administratives (tram. 352·02687/10)

Proposta de compareixença de Lluís Blanco, de la In·
tersindical Alternativa de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i admi·
nistratives (tram. 352·02688/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Aliança contra la Pobresa Energètica amb relació al 
Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i admi·
nistratives (tram. 352·02689/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Sanitat de Comissions Obreres amb rela·
ció al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i 
administratives (tram. 352·02690/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Secretaria General de Salut i Serveis Sociosanitaris de 
la Unió General de Treballadors amb relació al Projec·
te de llei de mesures fiscals, financeres i administrati·
ves (tram. 352·02691/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Sindicat de Metges de Catalunya amb relació al Pro·
jecte de llei de mesures fiscals, financeres i adminis·
tratives (tram. 352·02692/10)

Proposta de compareixença de Josep Vila Subirós, 
professor de geografia de la Universitat de Girona i 
director de l’Institut de Medi Ambient, amb relació al 
Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i admi·
nistratives (tram. 352·02693/10)

Proposta de compareixença d’Ignasi Castelló, expert 
de l’Institut Català d’Estudis Agraris, amb relació al 
Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i admi·
nistratives (tram. 352·02694/10)

Proposta de compareixença de Josep Rius i Prat, res·
ponsable del sector forestal d’Unió de Pagesos, amb 
relació al Projecte de llei de mesures fiscals, finance·
res i administratives (tram. 352·02695/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió d’Economia, Finances i 

Pressupost, 23.12.2014, DSPC-C 573

Propostes de compareixença d’organitzacions  
i grups socials rebutjades

Proposta de compareixença d’una representació del 
Seminari Taifa amb relació al Projecte de llei de me·
sures fiscals, financeres i administratives (tram. 352·
02643/10)

Proposta de compareixença de Jaume Pujol i Sagaró, 
president de l’Associació d’Empresaris de Transport 
Discrecional de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de mesures fiscals, financeres i administratives 
(tram. 352·02684/10)

Proposta de compareixença de Martí Sarrate Laplana, 
president de l’Associació Catalana d’Agències de Vi·
atges Especialitzades, amb relació al Projecte de llei 
de mesures fiscals, financeres i administratives (tram. 
352·02685/10)

Proposta de compareixença de Xesús González, repre·
sentant de Comissions Obreres, amb relació al Projec·
te de llei de mesures fiscals, financeres i administrati·
ves (tram. 352·02686/10)
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Proposta de compareixença de Carlos Villalante, re·
presentant de la Unió General de Treballadors, amb 
relació al Projecte de llei de mesures fiscals, finance·
res i administratives (tram. 352·02687/10)

Proposta de compareixença de Lluís Blanco, de la In·
tersindical Alternativa de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i admi·
nistratives (tram. 352·02688/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Aliança contra la Pobresa Energètica amb relació al 
Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i admi·
nistratives (tram. 352·02689/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Sanitat de Comissions Obreres amb rela·
ció al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i 
administratives (tram. 352·02690/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Secretaria General de Salut i Serveis Sociosanitaris de 
la Unió General de Treballadors amb relació al Projec·
te de llei de mesures fiscals, financeres i administrati·
ves (tram. 352·02691/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Sindicat de Metges de Catalunya amb relació al Pro·
jecte de llei de mesures fiscals, financeres i adminis·
tratives (tram. 352·02692/10)

Proposta de compareixença de Josep Vila Subirós, 
professor de geografia de la Universitat de Girona i di·
rector de l’Institut de Medi Ambient, amb relació al 
Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i admi·
nistratives (tram. 352·02693/10)

Proposta de compareixença d’Ignasi Castelló, expert 
de l’Institut Català d’Estudis Agraris, amb relació al 
Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i admi·
nistratives (tram. 352·02694/10)

Proposta de compareixença de Josep Rius i Prat, res·
ponsable del sector forestal d’Unió de Pagesos, amb 
relació al Projecte de llei de mesures fiscals, finance·
res i administratives (tram. 352·02695/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Atesa la tramitació d’urgència acordada, finiment del 
termini: 12.01.2015; 09.30 h.

4. INFORMACIÓ

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Seminari Taifa amb relació al Pro
jecte de llei de mesures fiscals, financeres i 
administratives
Tram. 352-02643/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 98890).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 28, tinguda el 23.12.2014, 
DSPC·C 573.

Proposta de compareixença de Jaume Pujol 
i Sagaró, president de l’Associació d’Empre
saris de Transport Discrecional de Catalu
nya, amb relació al Projecte de llei de mesu
res fiscals, financeres i administratives
Tram. 352-02684/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
99854).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 28, tinguda el 23.12.2014, 
DSPC·C 573.
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Proposta de compareixença de Martí Sarra
te Laplana, president de l’Associació Cata
lana d’Agències de Viatges Especialitzades, 
amb relació al Projecte de llei de mesures 
fiscals, financeres i administratives
Tram. 352-02685/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
99854).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 28, tinguda el 23.12.2014, 
DSPC·C 573.

Proposta de compareixença de Xesús Gon
zález, representant de Comissions Obreres, 
amb relació al Projecte de llei de mesures 
fiscals, financeres i administratives
Tram. 352-02686/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 99959).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 28, tinguda el 23.12.2014, 
DSPC·C 573.

Proposta de compareixença de Carlos Vi
llalante, representant de la Unió General de 
Treballadors, amb relació al Projecte de llei 
de mesures fiscals, financeres i administra
tives
Tram. 352-02687/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 99959).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 28, tinguda el 23.12.2014, 
DSPC·C 573.

Proposta de compareixença de Lluís Blanco, 
de la Intersindical Alternativa de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de mesures 
fiscals, financeres i administratives
Tram. 352-02688/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 99959).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 28, tinguda el 23.12.2014, 
DSPC·C 573.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Aliança contra la Pobresa Energè
tica amb relació al Projecte de llei de mesu
res fiscals, financeres i administratives
Tram. 352-02689/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 99959).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 28, tinguda el 23.12.2014, 
DSPC·C 573.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Sanitat de Comissi
ons Obreres amb relació al Projecte de llei 
de mesures fiscals, financeres i administra
tives
Tram. 352-02690/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 99959).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 28, tinguda el 23.12.2014, 
DSPC·C 573.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Secretaria General de Salut i 
Serveis Sociosanitaris de la Unió General de 
Treballadors amb relació al Projecte de llei 
de mesures fiscals, financeres i administra
tives
Tram. 352-02691/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 99959).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 28, tinguda el 23.12.2014, 
DSPC·C 573.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Sindicat de Metges de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de mesures 
fiscals, financeres i administratives
Tram. 352-02692/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 99959).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 28, tinguda el 23.12.2014, 
DSPC·C 573.
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Proposta de compareixença de Josep Vila 
Subirós, professor de geografia de la Uni
versitat de Girona i director de l’Institut de 
Medi Ambient, amb relació al Projecte de llei 
de mesures fiscals, financeres i administra
tives
Tram. 352-02693/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 99959).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 28, tinguda el 23.12.2014, 
DSPC·C 573.

Proposta de compareixença d’Ignasi Caste
lló, expert de l’Institut Català d’Estudis Agra
ris, amb relació al Projecte de llei de mesu
res fiscals, financeres i administratives
Tram. 352-02694/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 99959).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 28, tinguda el 23.12.2014, 
DSPC·C 573.

Proposta de compareixença de Josep Rius i 
Prat, responsable del sector forestal d’Unió 
de Pagesos, amb relació al Projecte de llei 
de mesures fiscals, financeres i administra
tives
Tram. 352-02695/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu·
nya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 99959).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 28, tinguda el 23.12.2014, 
DSPC·C 573.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	1.	Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.15.	Mocions
	Moció 164/X del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a fer front a la desocupació juvenil
	Tram. 302-00227/10
	Aprovació

	Moció 165/X del Parlament de Catalunya, sobre política industrial
	Tram. 302-00228/10
	Aprovació

	Moció 166/X del Parlament de Catalunya, sobre l’esport
	Tram. 302-00229/10
	Aprovació

	Moció 167/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques transversals amb relació a la violència contra les dones
	Tram. 302-00230/10
	Aprovació

	Moció 168/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de muntanya
	Tram. 302-00231/10
	Aprovació

	Moció 169/X del Parlament de Catalunya, sobre els dipòsits en entitats de crèdit i llur impacte en l’execució de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014
	Tram. 302-00232/10
	Aprovació



	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’innovació
	Tram. 302-00233/10
	Rebuig



	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 mesures fiscals, financeres i administratives
	Tram. 200-00034/10
	Propostes de compareixença d’organitzacions i grups socials presentades pels grups parlamentaris
	Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades
	Termini de presentació d’esmenes a l’articulat



	4.	Informació
	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació del Seminari Taifa amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives
	Tram. 352-02643/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Pujol i Sagaró, president de l’Associació d’Empresaris de Transport Discrecional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives
	Tram. 352-02684/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Martí Sarrate Laplana, president de l’Associació Catalana d’Agències de Viatges Especialitzades, amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives
	Tram. 352-02685/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xesús González, representant de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives
	Tram. 352-02686/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carlos Villalante, representant de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives
	Tram. 352-02687/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Blanco, de la Intersindical Alternativa de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives
	Tram. 352-02688/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Aliança contra la Pobresa Energètica amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives
	Tram. 352-02689/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives
	Tram. 352-02690/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Secretaria General de Salut i Serveis Sociosanitaris de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives
	Tram. 352-02691/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives
	Tram. 352-02692/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Vila Subirós, professor de geografia de la Universitat de Girona i director de l’Institut de Medi Ambient, amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives
	Tram. 352-02693/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ignasi Castelló, expert de l’Institut Català d’Estudis Agraris, amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives
	Tram. 352-02694/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Rius i Prat, responsable del sector forestal d’Unió de Pagesos, amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives
	Tram. 352-02695/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud






