
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 formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 200-00027/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 13
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 18

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
a les entitats del tercer sector social
Tram. 250-01321/10
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre les prestacions econò-
miques vinculades al servei de les residències
Tram. 250-01322/10
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre els plans estratègics 
de serveis socials
Tram. 250-01323/10
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre els plans de qualitat de 
serveis socials
Tram. 250-01324/10
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la solució dels pro-
blemes que pateix la carretera C-35 al pas per Sant Celoni, 
Gualba, la Batllòria i Riells i Viabrea
Tram. 250-01329/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
instal·lació de tractament biològic de residus d’alta degrada-
bilitat a Ossó de Sió
Tram. 250-01331/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’hora-
ri del servei d’urgències del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-01332/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
dotació del Sistema d’Emergències Mèdiques, SA de l’Hos-
pital de Palamós
Tram. 250-01334/10
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre els serveis de salut de 
la comarca del Baix Empordà
Tram. 250-01335/10
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre els recursos sanitaris 
de la comarca del Baix Empordà
Tram. 250-01336/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre la derogació de l’Ordre 
BSF/130/2014, relativa als criteris per a determinar la capaci-
tat econòmica dels beneficiaris de les prestacions de servei 
no gratuïtes
Tram. 250-01337/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre les mesures per a 
combatre la modalitat de venda ambulant «top manta»
Tram. 250-01344/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’actuació per a la integració social i laboral dels venedors 
de modalitats ambulants no autoritzades
Tram. 250-01346/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre les mesures per a dig-
nificar la professió de comerciant i de marxant i per a pre-
servar el comerç
Tram. 250-01347/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre la situació econòmica i 
financera de Neoelectra
Tram. 250-01349/10
Esmenes presentades p. 28

4. INFORMACIÓ

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 136/X, sobre 
els infants en situació de vulnerabilitat
Tram. 390-00136/10
Sol·licitud de pròrroga p. 29
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 29

Control del compliment de la Moció 162/X, sobre la 
pobresa i la desigualtat
Tram. 390-00162/10
Sol·licitud de pròrroga p. 29
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 29
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’increment del sou 
d’alguns directius
Tram. 354-00360/10
Sol·licitud i tramitació p. 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’increment de sou 
d’alts càrrecs del Departament de Salut el 2014
Tram. 354-00361/10
Sol·licitud i tramitació p. 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre l’adjudicació directa a Túnels Barcelona Cadí de 
la concessió d’explotació dels túnels de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 354-00369/10
Sol·licitud i tramitació p. 30

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença del síndic de greuges 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 352-02165/10
Acord sobre la sol·licitud p. 30

Proposta de compareixença d’Ada Colau, de la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02166/10
Retirada de la sol·licitud p. 30

Proposta de compareixença de Carme Trilla amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits
Tram. 352-02167/10
Acord sobre la sol·licitud p. 30

Proposta de compareixença de Montserrat Pareja 
Eastaway, professora titular del Departament de Teoria Eco-
nòmica de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la 
Xarxa Europea de Recerca en Habitatge, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02168/10
Acord sobre la sol·licitud p. 30

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02169/10
Acord sobre la sol·licitud p. 31

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02170/10
Acord sobre la sol·licitud p. 31

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02171/10
Acord sobre la sol·licitud p. 31

Proposta de compareixença d’una representació de  
la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte  
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02172/10
Acord sobre la sol·licitud p. 31

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals 

amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 352-02173/10
Acord sobre la sol·licitud p. 31

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 352-02174/10
Acord sobre la sol·licitud p. 31

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02175/10
Acord sobre la sol·licitud p. 31

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 352-02176/10
Acord sobre la sol·licitud p. 31

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02177/10
Acord sobre la sol·licitud p. 32

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02178/10
Acord sobre la sol·licitud p. 32

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02193/10
Acord sobre la sol·licitud p. 32

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02194/10
Acord sobre la sol·licitud p. 32

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 352-02195/10
Acord sobre la sol·licitud p. 32

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 352-02196/10
Acord sobre la sol·licitud p. 32

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02197/10
Acord sobre la sol·licitud p. 32

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02198/10
Acord sobre la sol·licitud p. 32

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02199/10
Acord sobre la sol·licitud p. 33
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Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02200/10
Acord sobre la sol·licitud p. 33

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02201/10
Acord sobre la sol·licitud p. 33

Proposta de compareixença d’una representació de 
Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei  
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02202/10
Acord sobre la sol·licitud p. 33

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Intercameral de Cambres de la Propietat Ur-
bana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 352-02203/10
Acord sobre la sol·licitud p. 33

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Promotors Constructors d’Edi-
ficis amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els ha-
bitatges buits
Tram. 352-02204/10
Acord sobre la sol·licitud p. 33

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02205/10
Acord sobre la sol·licitud p. 33

Proposta de compareixença d’una representació de  
l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte  
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02206/10
Acord sobre la sol·licitud p. 33

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestruc-
turació Bancària amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 352-02207/10
Acord sobre la sol·licitud p. 34

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02220/10
Acord sobre la sol·licitud p. 34

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02221/10
Acord sobre la sol·licitud p. 34

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02222/10
Acord sobre la sol·licitud p. 34

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02223/10
Rebuig de la sol·licitud p. 34

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02224/10
Acord sobre la sol·licitud p. 34

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02225/10
Acord sobre la sol·licitud p. 34

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 352-02226/10
Acord sobre la sol·licitud p. 34

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comar-
ques amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els ha-
bitatges buits
Tram. 352-02227/10
Acord sobre la sol·licitud p. 35

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 352-02228/10
Acord sobre la sol·licitud p. 35

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barce-
lona amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els ha-
bitatges buits
Tram. 352-02229/10
Acord sobre la sol·licitud p. 35

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de Promotors Públics d’Habitat-
ge i Sòl amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 352-02230/10
Rebuig de la sol·licitud p. 35

Proposta de compareixença d’una representació de  
la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte  
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02231/10
Acord sobre la sol·licitud p. 35

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02232/10
Acord sobre la sol·licitud p. 35

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02233/10
Acord sobre la sol·licitud p. 35

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 352-02234/10
Acord sobre la sol·licitud p. 35

Proposta de compareixença del director de l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02235/10
Acord sobre la sol·licitud p. 36
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Consorci de l’Habitatge de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02236/10
Rebuig de la sol·licitud p. 36

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 352-02237/10
Acord sobre la sol·licitud p. 36

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 352-02238/10
Acord sobre la sol·licitud p. 36

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02239/10
Acord sobre la sol·licitud p. 36

Proposta de compareixença del Col·legi d’Aparella-
dors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació amb rela-
ció al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02240/10
Rebuig de la sol·licitud p. 36

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02241/10
Acord sobre la sol·licitud p. 36

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02242/10
Acord sobre la sol·licitud p. 36

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asseguran-
ces de Catalunya (Aicec-Adicae) amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02243/10
Acord sobre la sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02244/10
Acord sobre la sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02245/10
Acord sobre la sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestruc-
turació Bancària amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 352-02246/10
Acord sobre la sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença de Carme Trilla, res-
ponsable d’acció social de Càritas Diocesana de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 352-02247/10
Acord sobre la sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02248/10
Acord sobre la sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària amb rela-
ció al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02249/10
Acord sobre la sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença del secretari d’Habi-
tatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 352-02262/10
Acord sobre la sol·licitud p. 37

Proposta de compareixença de Míriam Paredes i 
Espinar, assessora de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 352-02263/10
Acord sobre la sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença d’Anna del Frago, pre-
sidenta de la Comissió d’Habitatge de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 352-02264/10
Acord sobre la sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença de Xavier Becerra 
Castells, responsable de polítiques d’habitatge de Comissi-
ons Obreres de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02265/10
Acord sobre la sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença de Laura Pelay, res-
ponsable de polítiques d’habitatge de la Unió General de 
Treballadors, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 352-02266/10
Acord sobre la sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 352-02267/10
Acord sobre la sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença de Josep Ibars, secre-
tari del Consell Nacional de la Joventut, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02268/10
Acord sobre la sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença de Montserrat Torrent, 
en representació de l’Organització de Consumidors i Usua-
ris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 352-02269/10
Acord sobre la sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença del secretari d’Habi-
tatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 352-02270/10
Acord sobre la sol·licitud p. 38

Proposta de compareixença del director de l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02271/10
Acord sobre la sol·licitud p. 39
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Proposta de compareixença de Damià Calvet, di-
rector de l’Institut Català del Sòl, amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02272/10
Acord sobre la sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença del secretari d’Estat 
d’Infraestructures, Transports i Habitatge amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02273/10
Acord sobre la sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestruc-
turació Bancària amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 352-02274/10
Acord sobre la sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Projec-
te de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02275/10
Acord sobre la sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02276/10
Acord sobre la sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02277/10
Acord sobre la sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Immobiliària Colonial amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02278/10
Rebuig de la sol·licitud p. 39

Proposta de compareixença d’una representació 
de la immobiliària Solvia amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02279/10
Rebuig de la sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença d’una representació 
de la immobiliària Anticipa amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02280/10
Rebuig de la sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença d’una representació 
de la immobiliària Servihabitat amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02281/10
Rebuig de la sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença d’Emilio Álvarez Pé-
rez-Bedia, president del Registre d’Auditors Economistes de 
Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02282/10
Acord sobre la sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença del president de la Co-
missió de Dret Fiscal i Financer del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 352-02283/10
Acord sobre la sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença de l’alcalde de Solso-
na, amb motiu de l’impuls que l’Ajuntament de Solsona ha fet 
de projectes de promoció de l’ocupabilitat de treballadors 

desocupats provinents d’una activitat industrial en crisi, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02449/10
Sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença d’Esther Sánchez Tor-
res, exdirectora del Servei d’Ocupació de Catalunya i pro-
fessora de dret laboral i promoció de l’ocupació d’ESADE, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02450/10
Sol·licitud p. 40

Proposta de compareixença de Francesc Ge-
lida, persona amb experiència com a orientador del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02452/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença de Maravillas Rojo Tor-
recillas, exregidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Barcelona i ex-secretària general d’Ocupació del Minis-
teri de Treball i Immigració, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02454/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença de Francesc Castella-
na Aragay, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya i 
expert en matèria de treball, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02455/10
Sol·licitud p. 41

Proposta de compareixença de Luis Pérez, director 
de Relacions Institucionals de Rands tad, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02593/10
Sol·licitud p. 41

Sol·licitud de compareixença de Javier Guzmán, di-
rector de Veterinaris sense Fronteres, davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la cam-
panya «Planeta Sucre»
Tram. 356-00903/10
Sol·licitud p. 41

Sol·licitud de compareixença de Juli Ponce i Solé, 
doctor en dret i professor de dret administratiu de la Uni-
versitat de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi sobre l’accés a l’habi-
tatge, el dret a l’habitatge i les polítiques públiques relatives 
a l’habitatge
Tram. 356-00913/10
Acord sobre la sol·licitud p. 41

Sol·licitud de compareixença de Carme Trilla i Be-
llart, responsable d’acció social de Càritas Diocesana de 
Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè informi sobre l’accés a l’habitatge, el dret a 
l’habitatge i les polítiques públiques relatives a l’habitatge
Tram. 356-00914/10
Decaïment p. 42

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Europea de Medicina Tradicional Xinesa da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre les activitats  
de la Fundació
Tram. 356-00918/10
Sol·licitud p. 42
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Sol·licitud de compareixença de Cristina Molina, di-
rectora del Pla director de salut mental, davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui la situació de l’atenció pública de la 
salut mental
Tram. 356-00919/10
Sol·licitud p. 42

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per la Defensa de l’Atenció Pública de la 
Salut Mental a Catalunya davant la Comissió de Salut per-
què expliqui la situació de l’atenció pública de la salut mental
Tram. 356-00920/10
Sol·licitud p. 42

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre l’Acord 145/2014, del 25 
de novembre, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya
Tram. 356-00927/10
Sol·licitud p. 42

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expli-
qui els contractes de rehabilitació relacionats amb l’Hospital 
Universitari Sagrat Cor i l’Hospital Sant Rafael, de Barcelona
Tram. 356-00929/10
Sol·licitud p. 42

Sol·licitud de compareixença del director general 
del Sistema d’Emergències Mèdiques davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre l’increment de sou d’alts càrrecs 
del Departament de Salut el 2014
Tram. 356-00931/10
Sol·licitud p. 43

Sol·licitud de compareixença del director assisten-
cial de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’incre-
ment de sou d’alts càrrecs del Departament de Salut el 2014
Tram. 356-00932/10
Sol·licitud p. 43

Sol·licitud de compareixença del director gerent del 
Banc de Sang i Teixits davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre l’increment de sou d’alts càrrecs del Departa-
ment de Salut el 2014
Tram. 356-00933/10
Sol·licitud p. 43

Sol·licitud de compareixença del gerent del Consor-
ci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre l’increment de sou d’alts 
càrrecs del Departament de Salut el 2014
Tram. 356-00934/10
Sol·licitud p. 43

Sol·licitud de compareixença del director gerent del 
Consorci de Castelldefels Agents de Salut davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre l’increment de sou d’alts 
càrrecs del Departament de Salut el 2014
Tram. 356-00935/10
Sol·licitud p. 43

Sol·licitud de compareixença del gerent de l’Institut 
de Diagnòstic per la Imatge davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre l’increment de sou d’alts càrrecs del De-
partament de Salut el 2014
Tram. 356-00936/10
Sol·licitud p. 43

Sol·licitud de compareixença del director gerent del 
Consorci Sanitari de Terrassa davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre l’increment de sou d’alts càrrecs del 
Departament de Salut el 2014
Tram. 356-00937/10
Sol·licitud p. 44

Sol·licitud de compareixença del director general 
de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre l’increment de sou 
d’alts càrrecs del Departament de Salut el 2014
Tram. 356-00938/10
Sol·licitud p. 44

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè ex-
pliqui els criteris de la derivació dels proveïdors del Siscat a 
altres entitats
Tram. 356-00940/10
Sol·licitud p. 44

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè ex-
pliqui els criteris de la subcontractació dels proveïdors del 
Siscat a altres entitats
Tram. 356-00941/10
Sol·licitud p. 44

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre la restauració ambiental dels 
runams salins de Sallent i la fiança per a garantir-la
Tram. 356-00944/10
Sol·licitud p. 44

Sol·licitud de compareixença d’un representant de 
la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut da-
vant la Comissió de Salut perquè doni compliment a la Re-
solució 628/X, sobre la implantació del model d’atenció of-
talmològica del Pla de salut de Catalunya 2011-2015 i l’ús de 
nous fàrmacs per al tractament de les patologies oftalmo-
lògiques i perquè presenti la primera avaluació del model
Tram. 356-00945/10
Sol·licitud p. 44

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Oxfam Intermón davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè presenti l’informe «Iguals. 
Acabem amb la desigualtat extrema. És hora de canviar les 
regles»
Tram. 356-00946/10
Sol·licitud p. 45

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

Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compli-
ment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
Tram. 355-00176/10
Substanciació p. 45

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre les estratègies d’obertura de mercats per al sector de 
la fruita
Tram. 355-00177/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 45

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el con-
seller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural sobre la bioeconomia i la seva aplicació al sector 
forestal
Tram. 355-00178/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 45

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el nou Fons europeu marítim i de la pesca
Tram. 355-00179/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 45
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Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre les estratègies per a impulsar la innovació en el sector 
vitivinícola
Tram. 355-00180/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 46

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre l’impuls de la innovació i la transferència de coneixe-
ment en el sector agroalimentari
Tram. 355-00181/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 46

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la gestió de les dejeccions ramaderes
Tram. 355-00182/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 46

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre els quatre motors del canal Segarra-Garrigues
Tram. 355-00183/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 46

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 355-00184/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 46

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

Compareixença del director de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 353-01070/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 46

Compareixença de Míriam Paredes i Espinar, as-
sessora de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 353-01071/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 47

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalu-
nya (Aicec-Adicae) amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 353-01072/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 47

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01073/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 47

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Intercameral de Cambres de la Propietat Urbana de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 353-01074/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 47

Compareixença de Carme Trilla, responsable d’ac-
ció social de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01075/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 47

Compareixença del president de la Comissió de 
Dret Fiscal i Financer del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 353-01076/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 47

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Agents de la Propietat Immobiliària amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01077/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 47

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01078/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 47

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01079/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 48

Compareixença de Xavier Becerra Castells, res-
ponsable de polítiques d’habitatge de Comissions Obreres 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 353-01080/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 48

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01081/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 48

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració Espanyola de Caixes d’Estalvis amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01082/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 48

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01083/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 48

Compareixença d’una representació del Consell 
General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 353-01084/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 48

Compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01085/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 48

Compareixença d’una representació del Consorci 
de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01086/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 48

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana de Promotors Constructors d’Edificis amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01087/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 49

Compareixença d’Anna del Frago, presidenta de la 
Comissió d’Habitatge de la Federació de Municipis de Ca-



29 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 469

SUMARI 8

talunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 353-01088/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 49

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 353-01089/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 49

Compareixença d’una representació del Gremi de 
Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques amb rela-
ció al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01090/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 49

Compareixença de Damià Calvet, director de l’Insti-
tut Català del Sòl, amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 353-01091/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 49

Compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, 
professora titular del Departament de Teoria Econòmica de 
la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa Eu-
ropea de Recerca en Habitatge, amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01092/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 49

Compareixença d’una representació de l’Observa-
tori de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01093/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 49

Compareixença de Montserrat Torrent, en repre-
sentació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 353-01094/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 49

Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits
Tram. 353-01095/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 50

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01096/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 50

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01097/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 50

Compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-Bedia, pre-
sident del Registre d’Auditors Economistes de Catalunya i 
vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 353-01098/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 50

Compareixença del secretari d’Estat d’Infraestruc-
tures, Transports i Habitatge amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01099/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 50

Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora 
Urbana amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 353-01100/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 50

Compareixença del síndic de greuges amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01101/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 50

Compareixença d’una representació de la Societat 
de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancà-
ria amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 353-01102/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 50

Compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de 
la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 353-01103/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 51

Compareixença de Laura Pelay, responsable de 
polítiques d’habitatge de la Unió General de Treballadors, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 353-01104/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 51

Compareixença del síndic de greuges davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00876/10
Substanciació p. 51

Compareixença de José María Mena Álvarez, 
exfiscal superior de Catalunya, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00885/10
Substanciació p. 51

Compareixença de Jesús María Silva Sánchez, ad-
vocat i catedràtic de dret penal, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00889/10
Substanciació p. 51

Compareixença de Santiago Doce Goicoechea, 
soci de Deloitte Abogados, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor-
rupció Política
Tram. 357-00900/10
Substanciació p. 51

Compareixença de Jordi Rafael Bagó Mons, mem-
bre del Consell d’Administració de Spanair, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01022/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 51

Compareixença de Michael Balint Szucs, membre 
del Consell d’Administració de Spanair, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01023/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 51

Compareixença d’Agustí Cordón Barrenechea, di-
rector general de Fira de Barcelona, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01024/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

Compareixença de Joan Gaspart i Solves, presi-
dent de Turisme de Barcelona i membre del Consell d’Ad-



29 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 469

SUMARI 9

ministració de Spanair, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01030/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

Compareixença de Miquel Martí Escursell, vicepre-
sident de Spanair, membre del Consell Executiu de Turisme 
de Barcelona, president de Moventia i membre de Volcat, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01031/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

Compareixença de Felipe Muntadas-Prim Lafita, 
membre del Consell d’Administració de Spanair i d’Avançsa, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01032/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

Compareixença de Ferran Soriano Compte, presi-
dent de Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01033/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

Compareixença de Rafael Suñol, exconseller de 
Catalana d’Iniciatives, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01034/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

Compareixença del conseller d’Economia i Conei-
xement davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01035/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

Compareixença d’Antoni Castells i Oliveres, excon-
seller d’Economia i Finances, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01036/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

Compareixença de Josep Huguet Biosca, exconse-
ller d’Innovació, Universitats i Empresa, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01037/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53

Compareixença de Joaquim Nadal Farreras, excon-
seller de Política Territorial i Obres Públiques, davant la Co-
missió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01038/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53

Compareixença de Lluís Miquel Recoder i Miralles, 
exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01039/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53

Compareixença de Josep Maria Ayala, ex-conseller 
delegat de l’Institut Català de Finances, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01040/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53

Compareixença de Francesc Damià Calvet i Valera, 
exsecretari de Territori i Mobilitat i director de l’Institut Cata-
là del Sòl, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01041/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53

Compareixença del secretari general d’Economia i 
Finances davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01042/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53

Compareixença de Josep-Ramon Sanromà, con-
seller delegat de l’Institut Català de Finances i president de 
Catalana d’Iniciatives, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01043/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53

Compareixença de Miquel Valls, president de la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01044/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53

Compareixença de Germà Bel, catedràtic d’econo-
mia aplicada de la Universitat de Barcelona, davant la Co-
missió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01045/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença de Salvador Curcoll, conseller de 
Gestió i Promoció Aeroportuària, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01046/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença de Xavier Fageda, professor de la 
Universitat de Barcelona i expert en infraestructures, trans-
ports i aviació, davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01047/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença de Pedro Nueno Iniesta, professor 
titular de la IESE Business School, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01048/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença de Josep Lluís Bonet Ferrer, presi-
dent de la Fira de Barcelona, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01049/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença de Jorge Chumillas, ex-director fi-
nancer d’Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01050/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença de Manuel Albanell Mira, director 
general de Catalana d’Iniciatives i membre del Consell d’Ad-
ministració de Spanair, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01051/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença de Josep Maria Benet Ferran, 
membre del Consell d’Administració de Spanair, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01052/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença de Joan Carles Rovira, membre del 
Consell d’Administració de Spanair, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01054/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença de Jordi Clos Llombart, president 
del Gremi d’Hotels de Barcelona i membre del Consell d’Ad-
ministració de Spanair, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01060/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55
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Compareixença de Joaquim Coello Brufau, mem-
bre d’IEASA i Avançsa, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01061/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença de Pere Duran i Vall·llosera, ex-direc-
tor general de Turisme de Barcelona, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01062/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença d’Isidre Gavín Valls, director ge-
neral de CIMALSA i conseller d’IEASA, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01063/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença de Lars Lindgren, membre del 
Consell d’Administració de Spanair, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01064/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença de Karl Mats Erik Lönnqvist, mem-
bre del Consell d’Administració de Spanair, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01065/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença d’Alberto Martínez de Marañón, 
cap de la secció sindical del SEPLA, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01066/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença de Josep Mateu Negre, director 
general del RACC i president de FemCAT, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01067/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença de Jordi Mestre, de Volcat 2009, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01068/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença d’Ignasi Regàs Prat, de Cimalsa, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01069/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença de Maria Reig Moles, de Reig Capi-
tal Group, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01070/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença de Joan Roca Sagarra, secretari 
del Consell d’Administració de Spanair i membre del bufet 
Roca Junyent Advocats, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01071/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença de Carles Tusquets Trias de Bes, 
president de Fibanc-Mediolanum i membre del Consell 
d’Administració de Spanair, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01072/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença de Benny Zakrisson, vicepresident 
de Spanair i de SAS, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01073/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença de Carles Boixareu, de Volcat 
2009, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01074/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença de Joan Font, representant de Vol-
cat 2009, i de Bon Preu, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01075/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

Compareixença de Josep Miarmau, de Volcat 2009, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01076/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

Compareixença de Josep Pujolràs, de Catalana 
d’Iniciatives, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair
Tram. 357-01077/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

Compareixença de Jaume Roures Llop, d’Anytram 
Business, Volcat i Mediapro, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01078/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

Compareixença de Rafael Soldevila, de Volcat i Ma-
jestic, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01079/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

Compareixença de Carles Sumarroca, de Volcat i 
Emte, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01080/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

Compareixença de Jaime Castellanos, de Lazard, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01081/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

Compareixença d’una representació de Qatar 
Airways davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01082/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

Compareixença del conseller d’Empresa i Ocu-
pació davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01083/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58

Compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic 
major de la Sindicatura de Comptes, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01084/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58

Compareixença d’Oriol Balaguer, ex-director gene-
ral de Ports i Aeroports, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01085/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58

Compareixença de Martí Carnicer, ex-secretari ge-
neral del Departament d’Economia, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01086/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58
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Compareixença de Ricard Font Hereu, ex-director 
general de Ports i Aeroports, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01087/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58

Compareixença de F. Xavier Mena i López, excon-
seller d’Empresa i Ocupació, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01088/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58

Compareixença d’Andreu Morillas, exsecretari 
d’Economia, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair
Tram. 357-01089/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58

Compareixença de Manel Nadal i Farreras, exse-
cretari per a la Mobilitat i president de CIMALSA, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01090/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58

Compareixença d’Antoni Soy i Casals, ex-secretari 
general d’Indústria i Empresa i president d’Avançsa, davant 
la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01091/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 59

Compareixença d’Isaías Táboas, ex-secretari ge-
neral de la Presidència i exsecretari d’Estat del Ministeri de 
Foment, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01092/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 59

Compareixença de Joan Sureda, ex-director ge-
neral d’Industria, davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01093/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 59

Compareixença de Jordi William Carnes, ex-tinent 
d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Bar-
celona i exvicepresident de Turisme de Barcelona, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01094/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 59

Compareixença d’Antoni Vives Tomàs, tercer tinent 
d’alcalde de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01095/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 59

Compareixença de Gonzalo Gregori Fernández, di-
rector d’operacions de Spanair, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01096/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 59

Compareixença de Marcus Hedblom, de Spanair, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01097/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 59

Compareixença de Jordi Juan, ex-director de co-
municació de Spanair, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01098/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 59

Compareixença de Javier Mendoza, membre de la 
secció sindical del SEPLA a Spanair, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01099/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 60

Compareixença d’Enrique Oñate, de Spanair, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01100/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 60

Compareixença d’Hèctor Sandoval, de Spanair, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01101/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 60

Compareixença de Ramon Torres, de Spanair, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01102/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 60

Compareixença de Luís Fernando Guerra, soci i di-
rector de Deloitte Abogados, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01103/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 60

Compareixença d’una representació de Pricewater-
houseCoopers davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01104/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 60

Compareixença d’Antonio Batlle Moreno, del Grup 
Gispert Advocats i Economistes, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01105/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 60

Compareixença de Joan Ignasi de Gispert, del 
Grup Gispert Advocats i Economistes, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01106/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 60

Compareixença de Joaquin Almunia Amann, ex-
comissari europeu de la Competència, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01107/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 61

Compareixença de Magdalena Álvarez Arza, exmi-
nistra de Foment, davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01108/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 61

Compareixença de José Blanco López, exministre 
de Foment, davant la Comissió d’Investigació sobre la Falli-
da de Spanair
Tram. 357-01109/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 61

Compareixença d’una representació del Sindicat 
de Tripulants i d’Auxiliars de Vol de Línies Aèries (STAVLA), 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01110/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 61

Compareixença d’Isabel Maestre Moreno, directora 
de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01111/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 61

Compareixença de José M. Vargas Gómez, presi-
dent i conseller delegat d’AENA, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01112/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 61
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Compareixença de Sara García de las Heras, de la 
Secretaria d’Acció Sindical de la Unió Sindical Obrera, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01113/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 61

Compareixença d’Ignasi Armengol, director general 
de Barcelona Serveis Municipals, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01114/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 61

Compareixença de Joaquim Boixareu i Antolí, ex-
president de FemCAT, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01115/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 62

Compareixença de Miguel Rubio Garcia, en repre-
sentació de Comissions Obreres, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01116/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 62

Compareixença de Miquel Lladó, de Peak Business 
Advisory, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01117/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 62

Compareixença d’una representació del Comitè de 
Desenvolupament de Rutes Aèries davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01118/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 62
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Compareixença de Jaan Albrecht, de Star Alliance, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01119/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 62

Compareixença de Fernando Echegaray, exdirector 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01120/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 62

Compareixença d’Andrea Ferrando, de Productora 
Mèdia 3.14 i realitzadora del documental El preu de volar, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01121/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 62

Compareixença de Jorge Gómez Dieste, responsa-
ble del sector aeri de Comissions Obreres, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01122/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 62

Compareixença de Juli Ponce i Solé, doctor en dret 
i professor de dret administratiu de la Universitat de Barce-
lona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
per a informar sobre l’accés a l’habitatge, el dret a l’habitat-
ge i les polítiques públiques relatives a l’habitatge
Tram. 357-01123/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 63

Compareixença de Mireia Pujol i Ferrusola davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01124/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 63
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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 formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 200-00027/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 05.12.2014

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
352-02320/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la fundació El Llindar amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02321/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Fundació la Carena amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02322/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02323/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 352-02324/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya (tram. 352-02325/10)

Proposta de compareixença d’Afra Blanco, represen-
tant d’Avalot, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
352-02326/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya (tram. 352-02327/10)

Proposta de compareixença d’una representació de l’Es-
cola Pia de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 

formació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
352-02328/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
352-02329/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial Catalana de la Formació amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 352-02330/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Fòrum de Ciutats amb Consell de Formació Professio-
nal amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya (tram. 352-02331/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 352-02332/10)

Proposta de compareixença de Xavier Casares i Mar-
tínez, president del Consell Català de Formació Pro-
fessional, amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya (tram. 352-
02333/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 352-02334/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya (tram. 352-02335/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02336/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 352-02337/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Pimec amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya (tram. 352-
02338/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 352-02339/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 352-02340/10)
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Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Cambres de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 352-02341/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya (tram. 352-02342/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 352-02343/10)

Proposta de compareixença de Montse Tarridas i Lu-
cía Albardíaz, en representació de les escoles Fàsia, 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 352-02344/10)

Proposta de compareixença de Josep Codina, director 
general de l’Escola Joviat, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 352-02345/10)

Proposta de compareixença de Thomas Giessler, res-
ponsable de Formació Dual, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 352-02504/10)

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

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Estudiants Progressistes amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya (tram. 352-02389/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Sindicat d’Estudiants amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02390/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya (tram. 352-02391/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02392/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 352-02393/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya (tram. 352-02394/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 

relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 352-02395/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02396/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 352-02397/10)

Proposta de compareixença de Lourdes Esteban, di-
rectora de Formació i Ocupació de Pimec, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 352-02398/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya (tram. 352-02399/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació El Llindar amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02400/10)

Proposta de compareixença d’una representació de les 
associacions de mares i pares de les Escoles Fàsia amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 352-02401/10)

Proposta de compareixença del responsable de la for-
mació dual i les cambres de la Federació Alemanya de 
Sindicats (DGB) amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
352-02402/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Centres Públics de Formació Profes-
sional del País Basc amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02403/10)

Proposta de compareixença de Tobias Wolfgarten, en 
representació de l’Oficina Alemanya per a la Coopera-
ció Internacional en Educació i Formació Professional, 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya (tram. 352-02404/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultu-
ra del Govern Basc especialitzada en projectes d’apre-
nentatge al llarg de la vida, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 352-02405/10)

Proposta de compareixença d’Aina Vidal, politòloga 
de la Universitat Autònoma de Barcelona especialitza-
da en temes de formació i responsable d’organització 
d’Acció Jove, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
352-02406/10)
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Proposta de compareixença de Xavier Farriols, impul-
sor de plans de transició al treball, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 352-02407/10)

Proposta de compareixença de Jaume Barniol, en re-
presentació de la Fundació Lacetània, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya (tram. 352-02408/10)

Proposta de compareixença de Francesc Ranchal, 
en representació del Consell Superior d’Avaluació 
del Sistema Educatiu, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02409/10)

Proposta de compareixença de Francesc Roca, direc-
tor de l’Institut Comte de Rius, de Tarragona, amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya (tram. 352-02410/10)

Proposta de compareixença de Tomás Segundo, coor-
dinador del Centre Integral de la Garrotxa, amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya (tram. 352-02411/10)

Proposta de compareixença d’Isidre Garcia, director 
de l’Institut Salvador Seguí, de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 352-02412/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Paco Puerto amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02413/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Garcia, respon-
sable de Formació Professional de l’Institut Can Vilu-
mara, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 352-02414/10)

Proposta de compareixença de Josep Francí, ex-direc-
tor general de Formació Professional i director de De-
legacions de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 352-02415/10)

Proposta de compareixença de Rafael Merino, en re-
presentació del Grup de Recerca en Educació i Treball 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 352-02416/10)

Proposta de compareixença de Maribel Garcia, en re-
presentació del Grup de Recerca en Educació i Treball 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 352-02417/10)

Proposta de compareixença de Jean Salles, secreta-
ri general de la Cambra d’Arts i Oficis dels Pirineus 
Orientals, a Perpinyà, amb relació al Projecte de llei 

de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02418/10)

Proposta de compareixença de Carles Martínez, ca-
tedràtic d’institut jubilat i expert en formació profes-
sional i qualificacions, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02419/10)

Proposta de compareixença de Roser Bertran, directo-
ra de projectes de Kreanta i experta en formació pro-
fessional, amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya (tram. 352-
02420/10)

Grup Parlamentari Ciutadans

Proposta de compareixença del director general de 
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Rè-
gim Especial amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
352-02486/10)

Proposta de compareixença de Xavier Casares Mar-
tínez, president del Consell Català de Formació Pro-
fessional, amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya (tram. 352-
02487/10)

Proposta de compareixença d’Olga Campmany, direc-
tora del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 352-02488/10)

Proposta de compareixença del secretari d’Ocupació 
i Relacions Laborals amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02489/10)

Proposta de compareixença de Francesc Solé, catedrà-
tic emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 352-02490/10)

Proposta de compareixença de Lola López, economis-
ta, amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 352-02491/10)

Proposta de compareixença de Josep Francí, expert en 
formació professional i director de delegacions de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya (tram. 352-
02492/10)

Proposta de compareixença de Xavier Ferrer, econo-
mista i coordinador del Club de Prospectiva del Col-
legi d’Economistes de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 352-02493/10)

Proposta de compareixença d’Anna Mates, directora 
de Formació de la Fundació Eduard Soler, amb relació 
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al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 352-02494/10)

Proposta de compareixença de Francesc Roca, direc-
tor de l’Institut Comte de Rius, de Tarragona, amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya (tram. 352-02495/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Oficina de l’Organització Internacional del Treball a 
Espanya amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya (tram. 352-
02496/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 352-02497/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Pimec amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya (tram. 352-
02498/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya (tram. 352-02499/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 352-02500/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02501/10)

Proposta de compareixença de Francesc Castellana, 
president de la Fundació Utopia, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 352-02502/10)

Proposta de compareixença de Jaime López Cossio, 
ex-director general de Formació i Ocupació de la Xun-
ta de Galicia, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
352-02503/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació de les 
associacions de mares i pares de les Escoles Fàsia amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 352-02505/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya (tram. 352-02506/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació al Pro-

jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 352-02507/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02508/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 352-02509/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya (tram. 352-02510/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 352-02511/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02512/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Junta de Directors de Centres Públics de Forma-
ció Professional amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
352-02513/10)

Proposta de compareixença d’Oriol Homs, en repre-
sentació de la Fundació Cirem, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 352-02514/10)

Proposta de compareixença de Thomas Giessler, res-
ponsable de Formació Dual, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 352-02515/10)

Grup Mixt

Proposta de compareixença d’Eugenio Astigarraga, 
professor de la Facultat d’Humanitats i Ciències de 
l’Educació de la Universitat de Mondragon i de Tknika,  
Centre d’Innovació per a la Formació Professional del 
Govern del País Basc, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02519/10)

Proposta de compareixença de dos representants de 
la Unió Sindical de Treballadors de l’Ensenyament 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
352-02520/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 352-02521/10)
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Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Escoles per a les Bones Pràctiques a la Forma-
ció Professional amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
352-02541/10)

Proposta de compareixença de Salvador Alemany, 
president del Consell Assessor per a la Reactivació 
Econòmica i el Creixement, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 352-02542/10)

Proposta de compareixença de Miquel Valls, president 
de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya (tram. 352-02543/10)

Proposta de compareixença de Josep González, presi-
dent de Pimec, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
352-02544/10)

Proposta de compareixença de Joaquim Gay de Mon-
tellà, president de Foment del Treball Nacional, amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 352-02545/10)

Proposta de compareixença de Joan Carles Gallego, 
secretari general de Comissions Obreres, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 352-02546/10)

Proposta de compareixença de Josep Maria Álvarez 
Suárez, secretari general de la Unió General de Tre-
balladors, amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya (tram. 352-
02547/10)

Proposta de compareixença d’Oriol Homs, exdirector 
de la Fundació Centre d’Iniciatives i Recerques Euro-
pees a la Mediterrània, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02548/10)

Proposta de compareixença de Nicolau Galdeano, ins-
pector de formació professional, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 352-02549/10)

Proposta de compareixença de Jordi Oliveras, expresi-
dent de la Comissió del Sistema de Formació i Quali-
ficació Professional de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 352-02550/10)

Proposta de compareixença de Francesc Solà, expresi-
dent de la Fundació Eduard Soler, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 352-02551/10)

Proposta de compareixença de Ricard Coma Monto-
ro, director de l’Escola Pia Diputació i exgerent de la 
Fundació BCN Formació Professional, amb relació al 

Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya (tram. 352-02552/10)

Proposta de compareixença de Juanjo García, presi-
dent de l’Associació de Directius de l’Educació Públi-
ca de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
352-02553/10)

Proposta de compareixença de Francesc Roca, direc-
tor de l’Institut Comte de Rius, de Tarragona, amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya (tram. 352-02554/10)

Proposta de compareixença de Jordi Vilarrubí, direc-
tor de l’Institut Santa Eugènia, de Girona, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 352-02555/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
projecte DIDàctica amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02556/10)

Proposta de compareixença d’Anna Mates, directora 
de formació de la Fundació Eduard Solé, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 352-02557/10)

Proposta de compareixença de Joan Ramon Dolcet, 
consultor de formació professional de la Fundació Es-
cola Cristiana de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 352-02558/10)

Proposta de compareixença de José Abascal, director 
de l’Institut Salesians de Sarrià, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 352-02559/10)

Proposta de compareixença de Manuel Cermerón, di-
rector general d’Aqualogy, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 352-02560/10)

Proposta de compareixença de Manel Xifra, presi-
dent de Comexi Group, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02561/10)

Proposta de compareixença d’Antonio Condal To-
màs, director de Recursos Humans de la Corporació 
Alimentària Guissona, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02562/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya (tram. 352-02563/10)
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya

Proposta de compareixença de Lourdes Esteban, di-
rectora de Formació i Ocupació de Pimec, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 352-02564/10)

Proposta de compareixença d’Imma Estivill Balsells, 
presidenta de la sectorial Serveis Ocupacionals i de 
Qualificació de Pimec, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02565/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 352-02566/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02567/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 352-02568/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 352-02569/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Cecot amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya (tram. 352-
02570/10)

Proposta de compareixença de Luis Pérez, director de 
Relacions Institucionals de Randstad, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya (tram. 352-02571/10)

Proposta de compareixença d’Òscar Valiente, expert 
en formació professional de la Fundació Jaume Bofill, 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 352-02572/10)

Proposta de compareixença d’Adrià Zancajo, profes-
sor de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre 
de la Fundació Jaume Bofill, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 352-02573/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Català de Formació Professional amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 352-02574/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació BCN Formació Professional amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya (tram. 352-02575/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
352-02576/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial Catalana de la Formació amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 352-02577/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 352-02578/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 352-02579/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Centres d’Ensenyament Privat no Con-
certats de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 352-02580/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya (tram. 352-02581/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya (tram. 352-02582/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 352-02583/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 352-02584/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 

11.12.2014, DSPC-C 563

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades

Compareixença d’una representació de la fundació El 
Llindar amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya (tram. 353-
00990/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de for-
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mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
353-00991/10)

Compareixença d’Òscar Valiente, expert en formació 
professional de la Fundació Jaume Bofill, amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya (tram. 353-00992/10)

Compareixença d’Adrià Zancajo, professor de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i membre de la Fun-
dació Jaume Bofill, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-00993/10)

Compareixença d’una representació del Consell Na-
cional de la Joventut de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 353-00994/10)

Compareixença d’Afra Blanco, representant d’Avalot, 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 353-00995/10)

Compareixença de Josep Maria Álvarez Suárez, se-
cretari general de la Unió General de Treballadors, o 
de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya (tram. 353-00996/10)

Compareixença de Joan Carles Gallego, secretari ge-
neral de Comissions Obreres, o de la persona d’aques-
ta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-00997/10)

Compareixença de Josep González, president de Pi-
mec, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 353-00998/10)

Compareixença de Lourdes Esteban, directora de For-
mació i Ocupació de Pimec, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 353-00999/10)

Compareixença d’Imma Estivill Balsells, presidenta 
de la sectorial Serveis Ocupacionals i de Qualifica-
ció de Pimec, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
353-01000/10)

Compareixença de Joaquim Gay de Montellà, presi-
dent de Foment del Treball Nacional, o de la persona 
d’aquest entitat en qui delegui amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 353-01001/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01002/10)

Compareixença de Miquel Valls, president de la Cam-
bra de Comerç de Barcelona, o de la persona d’aquesta 
entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei 

de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01003/10)

Compareixença de Josep Francí, ex-director general 
de Formació Professional i director de Delegacions de 
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
353-01004/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01005/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya (tram. 353-01006/10)

Compareixença de Montse Tarridas i Lucía Albardíaz, 
en representació del projecte DIDàctica, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 353-01007/10)

Compareixença de Francesc Roca, director de l’Insti-
tut Comte de Rius, de Tarragona, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 353-01008/10)

Compareixença de Thomas Giessler, responsable de 
Formació Dual i de les cambres de la Federació Ale-
manya de Sindicats (DGB), amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 353-01009/10)

Compareixença d’Oriol Homs, exdirector de la Fun-
dació Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la 
Mediterrània, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
353-01010/10)

Compareixença d’Anna Mates, directora de Formació 
de la Fundació Eduard Soler, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 353-01011/10)

Compareixença de Francesc Solà, expresident de la 
Fundació Eduard Soler, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01012/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 353-01013/10)

Compareixença de Joan Ramon Dolcet, consultor de 
formació professional de la Fundació Escola Cristiana 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
353-01014/10)

Compareixença de Ricard Coma Montoro, director de 
l’Escola Pia Diputació i exgerent de la Fundació BCN 
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Formació Professional, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01015/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya (tram. 353-01016/10)

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya (tram. 353-01017/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Empresarial Catalana de la Formació amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya (tram. 353-01018/10)

Compareixença d’una representació de Discapacitat 
Intel·lectual de Catalunya (Dincat) amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 353-01019/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya (tram. 353-01020/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
La Carena amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya (tram. 353-
01021/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Joves Estudiants de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 353-01022/10)

Compareixença d’una representació del Fòrum de 
Ciutats amb Consell de Formació Professional amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya (tram. 353-01023/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Sindi-
cal Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01024/10)

Compareixença de Josep Codina, director general de 
l’Escola Joviat, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
353-01025/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Estudiants Progressistes amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 353-01026/10)

Compareixença d’una representació del Sindicat d’Es-
tudiants amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya (tram. 353-
01027/10)

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Centres Públics de Formació Professional del 
País Basc amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya (tram. 353-
01028/10)

Compareixença de Tobias Wolfgarten, en representa-
ció de l’Oficina Alemanya per a la Cooperació Inter-
nacional en Educació i Formació Professional, amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 353-01029/10)

Compareixença d’una representació del Departament 
d’Educació, Política Lingüística i Cultura del Go-
vern Basc amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya (tram. 353-
01030/10)

Compareixença d’Aina Vidal, politòloga de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, especialitzada en temes 
de formació i responsable d’organització d’Acció Jove, 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 353-01031/10)

Compareixença de Xavier Farriols, impulsor de 
plans de transició al treball, amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 353-01032/10)

Compareixença de Jaume Barniol, en representació de 
la Fundació Lacetània, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01033/10)

Compareixença de Francesc Ranchal, en representació 
del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educa-
tiu, amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya (tram. 353-01034/10)

Compareixença de Tomás Segundo, coordinador del 
Centre Integral de la Garrotxa, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 353-01035/10)

Compareixença d’Isidre Garcia, director de l’Institut 
Salvador Seguí, de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 353-01036/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Paco Puerto amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
353-01037/10)

Compareixença d’Antoni Garcia, responsable de For-
mació Professional de l’Institut Can Vilumara, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya (tram. 353-01038/10)

Compareixença de Rafael Merino, en representació 
del Grup de Recerca en Educació i Treball de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
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jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 353-01039/10)

Compareixença de Maribel Garcia, en representació 
del Grup de Recerca en Educació i Treball de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 353-01040/10)

Compareixença de Jean Salles, secretari general de la 
Cambra d’Arts i Oficis dels Pirineus Orientals, amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 353-01041/10)

Compareixença de Carles Martínez, catedràtic d’ins-
titut jubilat i expert en formació professional i quali-
ficacions, amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya (tram. 353-
01042/10)

Compareixença de Roser Bertran, directora de projec-
tes de Kreanta i experta en formació professional, amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 353-01043/10)

Compareixença de Francesc Solé, catedràtic emèrit de 
la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya (tram. 353-01044/10)

Compareixença de Lola López, economista, amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya (tram. 353-01045/10)

Compareixença de Xavier Ferrer, economista i coor-
dinador del Club de Prospectiva del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01046/10)

Compareixença d’una representació de l’Oficina de 
l’Organització Internacional del Treball a Espanya 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 353-01047/10)

Compareixença de Francesc Castellana, president de 
la Fundació Utopia, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01048/10)

Compareixença de Jaime López Cossio, ex-director 
general de Formació i Ocupació de la Xunta de Gali-
cia, amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya (tram. 353-01049/10)

Compareixença d’una representació de la Junta de Di-
rectors de Centres Públics de Formació Professional 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 353-01050/10)

Compareixença d’Eugenio Astigarraga, professor de 
la Facultat d’Humanitats i Ciències de l’Educació 
de la Universitat de Mondragon i de Tknika, Centre 
d’Innovació per a la Formació Professional del Go-
vern del País Basc, amb relació al Projecte de llei 

de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01051/10)

Compareixença de dos representants de la Unió Sin-
dical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 353-01052/10)

Compareixença d’una representació del Sindicat d’Es-
tudiants dels Països Catalans amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 353-01053/10)

Compareixença d’una representació de la Taula d’Es-
coles per a les Bones Pràctiques a la Formació Pro-
fessional amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya (tram. 353-
01054/10)

Compareixença de Salvador Alemany, president del 
Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i 
el Creixement, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
353-01055/10)

Compareixença de Nicolau Galdeano, inspector de 
formació professional, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01056/10)

Compareixença de Jordi Oliveras, expresident de la 
Comissió del Sistema de Formació i Qualificació Pro-
fessional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01057/10)

Compareixença de Juanjo García, president de l’Asso-
ciació de Directius de l’Educació Pública de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya (tram. 353-01058/10)

Compareixença de Jordi Vilarrubí, director de l’Insti-
tut Santa Eugènia, de Girona, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 353-01059/10)

Compareixença de José Abascal, director de l’Insti-
tut Salesians de Sarrià, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01060/10)

Compareixença de Manuel Cermerón, director gene-
ral d’Aqualogy, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
353-01061/10)

Compareixença de Manel Xifra, president de Come-
xi Group, amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya (tram. 353-
01062/10)

Compareixença d’Antonio Condal Tomàs, director 
de Recursos Humans de la Corporació Alimentària 
Guissona, amb relació al Projecte de llei de formació 
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i qualificació professional de Catalunya (tram. 353-
01063/10)

Compareixença d’una representació de la Cecot amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 353-01064/10)

Compareixença de Luis Pérez, director de Relacions 
Institucionals de Randstad, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 353-01065/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
BCN Formació Professional amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 353-01066/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Centres d’Ensenyament Privat no Concertats de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya (tram. 353-
01067/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Mestres Industrials i Tècnics Superiors amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya (tram. 353-01068/10)

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el pagament del 
deute a les entitats del tercer sector social
Tram. 250-01321/10

Esmenes presentades
Reg. 92689; 96261 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 18.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 92689)

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

D’un nou punt 5. Nova redacció

«5. Pel que fa als impagaments dels darrers mesos del 
2014 per part de la Generalitat a entitats, ajuntaments 
i altres prestadors de serveis socials, el Govern habi-
litarà els recursos que permetin sufragar els costos fi-
nancers que poden suposar.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 96261)

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

Del punt 1

«1. Prioritzar el pagament a entitats socials i proveï-
dors de serveis socials, d’acord amb la normativa i les 
disponibilitats de tresoreria pel que queda del 2014 i 
2015.»

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

Del punt 2

«2. Publicar les obligacions reconegudes pendents de 
pagament dels serveis d’atenció a les persones amb si-
tuació de dependència.»

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

Del punt 4

«4. Instar el Govern per tal que doni recolzament tèc-
nic a les entitats que presten serveis a les persones  
en les seves negociacions amb les entitats financeres 
que les hi permeti conèixer les eines amb les quals fer 
front als problemes de liquiditat del Govern tot fent una 
previsió del calendari temporal de llurs ingressos.»

Proposta de resolució sobre les prestacions 
econòmiques vinculades al servei de les re-
sidències
Tram. 250-01322/10

Esmenes presentades
Reg. 96260 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 18.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 96260)

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

Del punt 1

«1. Aprovar un procediment que reguli i garanteixi l’ac-
cés a les prestacions econòmiques vinculades al servei 
d’atenció residencial per a les persones que estan en 
una situació d’especial vulnerabilitat econòmica.»



29 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 469

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 23

Proposta de resolució sobre els plans estra-
tègics de serveis socials
Tram. 250-01323/10

Esmenes presentades
Reg. 96259 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 18.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 96259)

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

Del punt 2

«2. Iniciar els treballs d’elaboració del II Pla Estra-
tègic de Serveis Socials de Catalunya duent a terme 
un procés participatiu en els termes previstos a la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.»

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

Del punt 3

«3. Sol·licitar la valoració del Consell Assessor de Po-
lítiques Socials i Familiars un cop hagin finalitzat els 
treballs d’elaboració del Pla Estratègic de Serveis So-
cials de Catalunya.»

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

Del punt 4

«4. Trametre al Parlament, abans del 31 de desembre 
de 2015, el II Pla Estratègic de Serveis Socials de Ca-
talunya, per tal que s’hi pronunciï.»

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

Del punt 5

«5. Aprovar definitivament durant el primer trimestre 
de 2015 el Pla d’atenció integral a la infància i l’ado-
lescència amb horitzó 2017.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió (5)

Del punt 6

«6. Elaborar i presentar, al llarg del 2015, la progra-
mació territorial dels recursos d’atenció especialitzada i 
domiciliària a Catalunya amb relació al Sistema Cata-
là d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió (6)

Del punt 7

«7. Garantir que el Pla integral de suport a la família 
2012-2016 disposi d’un sistema d’indicadors que per-
meti mesurar objectius i avaluar resultats així com po-
der disposar, per cada Pla d’acció que es vagi apro-
vant, de la corresponent previsió pressupostària.»

Proposta de resolució sobre els plans de 
qualitat de serveis socials
Tram. 250-01324/10

Esmenes presentades
Reg. 96258 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 18.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 96258)

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

Del punt 2

«2. Iniciar els treballs d’elaboració del II Pla de Qua-
litat dels Serveis Socials de Catalunya duent a terme 
un procés participatiu en els termes previstos a la llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.»

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

Del punt 3

«3. Sol·licitar la valoració del Consell Assessor de Po-
lítiques Socials i Familiars un cop hagin finalitzat els 
treballs d’elaboració del II Pla de Qualitat dels Serveis 
Socials de Catalunya.»
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Proposta de resolució sobre la solució dels 
problemes que pateix la carretera C-35 al 
pas per Sant Celoni, Gualba, la Batllòria i 
Riells i Viabrea
Tram. 250-01329/10

Esmenes presentades
Reg. 98509 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 19.12.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98509)

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

De tota la proposta

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

a) Aprovar durant el 2014 el projecte “Rotonda a la 
intersecció de la C-35, PK 57,530, amb la carretera 
de Gualba (Nus de Llevant). Tram: Sant Celoni” de 
manera que les obres es licitin a finals de l’any 2014 i 
s’executin durant l’any 2015.

b) Continuar amb la redacció dels projectes de Millora 
local. Seguretat viària. Reordenació d’accessos C-35, 
PK 56,500 a 57,100. Tram: Sant Celoni” i “Millora de 
la intersecció entre la C-35 i la GI-552. C-35, del PK 
61,950 al 62,200. Sant Celoni - Riells i Viabrea (que 
inclou la formació d’unes rampes al pas inferior exis-
tent del PK 62)”, per tal que un cop estiguin enllestits 
puguin programar-se les obres corresponents amb la 
major prioritat possible.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una instal·lació de tractament biològic de 
residus d’alta degradabilitat a Ossó de Sió
Tram. 250-01331/10

Esmenes presentades
Reg. 97887 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 19.12.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 97887)

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

Al punt 2

«2. Advertir Notificar a l’Ajuntament d’Ossó de Sió 
sobre els perjudicis d’atorgar la llicència del projecte 
de construcció d’una instal·lació de tractament biolò-

gic de residus d’alta degradabilitat, a l’espai indicat i 
en cap altre localització situada dins els límits de la 
ZEPA Plans de Sió, i sobre la necessitat de comminar 
a la promotora a retirar tot allò acumulat i restaurar la 
situació original de l’espai.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Al punt 3

«3. Recuperar el finançament públic de reactivació del 
«Pla especial de protecció del medi natural i del pai-
satge dels Espais Naturals Protegits (EPN) de la plana 
de Lleida i el pla de gestió d’aquests espais» i destinar 
a usos públics i posi en valor el poble deshabitat de 
Conill i el seu entorn (al terme municipal de Tàrrega) 
d’acord amb les previsions fetes.»

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’horari del servei d’urgències del CAP Gui-
neueta, de Barcelona
Tram. 250-01332/10

Esmenes presentades
Reg. 98510 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 19.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98510)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«1. Garantir la cobertura de les urgències a la pobla-
ció del CAP Guineueta.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

D’un nou punt 3

«3. Mantenir els contactes amb els representats de les 
associacions de la Guineueta per tal de fer el segui-
ment de l’activitat dels dispositius d’atenció continua-
da (CUAP i atenció domiciliària).»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

D’un nou punt 4

«4. Dotar fins a un màxim de tres vehicles la base d’am-
bulàncies del SEM.»
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la dotació del Sistema d’Emergències 
Mèdiques, SA de l’Hospital de Palamós
Tram. 250-01334/10

Esmenes presentades
Reg. 98511; 98556 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 19.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98511)

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

Del punt 1

«1. Mantenir la mateixa dotació de vehicles i de profes-
sionals, amb la distribució d’efectius més operativa per 
donar cobertura a les necessitats d’atenció urgent de la 
població del Baix Empordà, d’acord amb l’experiència 
dels darrers anys.»

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

Del punt 2

«2. Presentar a la comissió parlamentària correspo-
nent un informe justificatiu de les millores per a la 
comarca del Baix Empordà que podria tenir qualse-
vol reordenació del personal adscrit a l’equip assisten-
cial destinat al transport sanitari urgent, prèviament a 
qualsevol canvi en aquest sentit.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98556)

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

«1. Treballar conjuntament amb el SEM i l’Ajuntament 
de Palamós per donar tota la informació necessària 
dels efectius del que disposarà la població resident i 
visitant de Palamós, per tal d’assegurar que es manté 
el servei adequat de transport sanitari. Acordar fruit 
del treball conjunt si s’ha de reconsiderar la decisió de 
transformar una ambulància SVA en SVI amb servei 
de VIR des de la Bisbal de l’Empordà.»

Proposta de resolució sobre els serveis de 
salut de la comarca del Baix Empordà
Tram. 250-01335/10

Esmenes presentades
Reg. 98513; 98557 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 19.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98513)

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

Del punt 3

«3. Presentar a la comissió parlamentària correspo-
nent un informe justificatiu de les millores per a la co-
marca del Baix Empordà que podria tenir qualsevol 
reorganització dels serveis d’urgències en horari noc-
turn (servei d’atenció continuada d’urgències) prèvia-
ment a qualsevol canvi en aquest sentit.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98557)

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

Del punt 2

«2. Assegurar la cobertura del servei de les poblacions 
de la Bisbal de l’Empordà i Torroella de Montgrí, així 
com, aquelles poblacions que es puguin veure afecta-
des per canvis en l’horari dels CAPs. Això voldrà dir 
que qualsevol canvi ha d’estar degudament informat als 
ciutadans per tal que puguin accedir fàcilment a un ser-
vei alternatiu d’on estaven acostumats, garantint sem-
pre l’atenció sanitària de qualitat a tota la població.»
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Proposta de resolució sobre els recursos 
sanitaris de la comarca del Baix Empordà
Tram. 250-01336/10

Esmenes presentades
Reg. 98512; 98558 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 19.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98512)

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

Del punt 1

«1. Assegurar que els recursos a la comarca del Baix 
Empordà siguin els adequats per a garantir el mante-
niment d’una assistència sanitària de qualitat pels seus 
ciutadans i per les seves ciutadanes.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98558)

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

Del punt 1

«1. Adequar els recursos en salut destinats a la comar-
ca del Baix Empordà per a garantir, de forma equita-
tiva amb la resta de comarques de Catalunya, l’assis-
tència sanitària de qualitat pels ciutadans i ciutadanes 
de la comarca.»

Proposta de resolució sobre la derogació de 
l’Ordre BSF/130/2014, relativa als criteris per 
a determinar la capacitat econòmica dels 
beneficiaris de les prestacions de servei no 
gratuïtes
Tram. 250-01337/10

Esmenes presentades
Reg. 98170 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 18.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98170)

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

1. Revisar, de forma immediata, l’Ordre BSF/130/2014, 
de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per 

determinar la capacitat econòmica de les persones be-
neficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i 
de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció 
a la situació de dependència que estableix la Cartera 
de serveis socials, i la participació en el finançament 
de les prestacions de servei no gratuïtes. Aquesta re-
visió es durà a terme amb l’objectiu de recuperar els 
percentatges per determinar la quantitat mínima ga-
rantida per a despeses personals previstos a l’Ordre 
ASC/432/2007, de 22 de novembre, pel qual es regulen 
els preus públics i el règim de participació de les per-
sones beneficiàries en el finançament dels serveis del 
Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència 
(SAAD), en l’àmbit territorial de Catalunya i garantir 
que les persones tinguin recursos econòmics suficients 
per a la seva autonomia personal i social.

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

2. Iniciar un procés de diàleg amb les entitats socials 
i col·lectius d’afectats per tal de consensuar un model 
que contempli un còmput just del patrimoni i uns cri-
teris que tinguin en compte la diversitat de situacions 
en què es troben les persones usuàries i que, en qualse-
vol cas, garanteixi l’autonomia personal i social de les 
persones en situació de dependència.

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a combatre la modalitat de venda ambulant 
«top manta»
Tram. 250-01344/10

Esmenes presentades
Reg. 97027; 98517 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 18.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 97027)

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

Modificació del primer punt

«– Impulsar, conjuntament amb els ajuntaments, me-
sures de conscienciació adreçades als compradors i a 
la resta de ciutadans que permeti tenir un coneixement 
complert d’aquest fenomen, dels seus efectes, i de les 
seves causes.
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2 Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista (2)

Supressió del segon punt

«– Presentant el projecte de llei de regulació de l’espai 
públic que permeti una única regulació del fenomen de 
la venda ambulant sense autorització a tot Catalunya i 
que reforci jurídicament la resposta administrativa da-
vant d’aquestes pràctiques.»

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

Modificació del quart punt

«– Incrementar la col·laboració dels Mossos d’Esqua-
dra amb el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil 
per fer front a les organitzacions que exploten aquestes 
persones com a venedors finals del producte falsificat, 
furtat o robat, i n’obtenen el principal benefici.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista (4)

Modificació del cinquè punt

«– Intensificar els esforços dels Mossos d’Esquadra 
per evitar la comissió de delictes de receptació, també 
en el marc de mercats autoritzats o en l’espai públic.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista (5)

Addició al final del setè punt

«– Promoure la col·laboració dels venedors ambulants 
no autoritzats perquè denunciïn les organitzacions o 
xarxes que els exploten, facilitant informació adequa-
da sobre les previsions de l’article 59 de la LODILE.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista (6)

Addició d’un nou punt

«– Instar al Govern de la Generalitat a instar al Go-
vern espanyol a promoure els canvis legislatius i re-
glamentaris, i en les polítiques públiques, que siguin 
necessaris per evitar la irregularitat sobrevinguda de 
persones que haguessin comptat amb permís de resi-
dència o de residència i treball, per emparar de ma-
nera més conforme als compromisos internacionals 
adquirits per Espanya a les persones que haurien de 
rebre protecció internacional.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98517)

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

Del punt 1

«1. Continuar amb l’impuls, conjuntament amb els 
ajuntaments, de mesures de conscienciació adreçades 
als compradors i a la resta de ciutadans que permeti 
tenir un coneixement complert d’aquest fenomen i dels 
seus efectes.»

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

Del punt 2

«2. Incloure en el projecte de llei de regulació de l’es-
pai públic els elements que permetin una única regu-
lació del fenomen de la venda ambulant sense auto-
rització a tot Catalunya i que reforci jurídicament la 
resposta administrativa davant d’aquestes pràctiques.»

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

«3. Establir un protocol d’actuació, d’acord amb els 
ajuntaments, el Departament d’Interior continuarà do-
nant resposta a aquest fenomen en l’espai públic per 
donar suport a l’actuació dels ajuntaments, especial-
ment en l’àmbit de la prevenció.»

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

Del punt 4

«4. Continuar amb el foment de la col·laboració dels 
Mossos d’Esquadra amb altres cossos policials per fer 
front a aquest fenomen.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió (5)

Del punt 5

«5. Continuar els esforços dels Mossos d’Esquadra per 
evitar la venda de productes robats en el marc de mer-
cats autoritzats o en l’espai públic.»
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6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió (6)

Del punt 7

«7. Estudiar la viabilitat de promoure la col·laboració 
dels venedors ambulants no autoritzats perquè denun-
ciïn les organitzacions o xarxes que exploten.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’actuació per a la integració social 
i laboral dels venedors de modalitats ambu-
lants no autoritzades
Tram. 250-01346/10

Esmenes presentades
Reg. 98518 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 18.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98518)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a promoure la derivació de les persones que 
es dediquen a la venda ambulant no autoritzada als 
serveis d’ocupació i als programes específics de foment 
de l’ocupació per a col·lectius amb risc d’exclusió so-
cial que la Generalitat de Catalunya realitza de ma-
nera directa o bé en col·laboració amb les administra-
cions locals i les entitats d’economia social.»

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a dignificar la professió de comerciant i de 
marxant i per a preservar el comerç
Tram. 250-01347/10

Esmenes presentades
Reg. 98519 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 18.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98519)

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

D’un nou punt

«– Exigir a l’Administració de l’Estat que posi els mit-
jans necessaris per al control duaner de les mercade-

ries i per tal d’impedir l’entrada de falsificacions gran 
part de les quals són canalitzades per màfies cap a la 
venda il·legal al carrer, amb greu perjudici per als co-
merciants que dediquen la seva activitat professional a 
la venda no sedentària en mercats de marxants.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Preservar l’activitat econòmica de comerç en mer-
cats de marxants com un dels elements fonamentals de 
l’atracció turística de qualitat de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre la situació eco-
nòmica i financera de Neoelectra
Tram. 250-01349/10

Esmenes presentades
Reg. 98520 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 18.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98520)

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

Del punt 1

«1. Analitzar les solucions més idònies per a garantir 
la continuïtat de l’empresa Neoelectra, inclosa la re-
orientació de la seva activitat.»
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4. INFORMACIÓ

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 136/X, 
sobre els infants en situació de vulnerabilitat
Tram. 390-00136/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 99852 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.12.2014

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 de la Moció 136/X, sobre 
els infants en situació de vulnerabilitat, amb número  
de tramitació 390-00136/10, el control de compliment de  
la qual correspon a la Comissió de la Infància, atès la 
diversitat de dades per tractar.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera de Benestar Social i Família 
(reg. 99852).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 03.02.2015 al 23.02.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 24.02.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 23.12.2014.

Control del compliment de la Moció 162/X, 
sobre la pobresa i la desigualtat
Tram. 390-00162/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 99853 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.12.2014

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 de la Moció 162/X, so-
bre la pobresa i la desigualtat, amb número de tramita-
ció 390-00162/10, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració atès la diversitat de dades sol·licitades i l’afecta-
ció a diversos departaments de la Generalitat.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera de Benestar Social i Família 
(reg. 99853).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 05.02.2015 al 25.02.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 26.02.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 23.12.2014.
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’increment del sou d’alguns directius
Tram. 354-00360/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 97253).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 19.12.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’increment de sou d’alts càrrecs del Depar-
tament de Salut el 2014
Tram. 354-00361/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marta Ribas Frías, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 97680).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 19.12.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre l’adjudi-
cació directa a Túnels Barcelona Cadí de la 
concessió d’explotació dels túnels de Vallvi-
drera i del Cadí
Tram. 354-00369/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 97832).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 19.12.2015.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença del síndic de 
greuges amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 352-02165/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’Ada Colau, 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 352-02166/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 27 de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 
568.

Proposta de compareixença de Carme Trilla 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 352-02167/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença de Montserrat 
Pareja Eastaway, professora titular del De-
partament de Teoria Econòmica de la Uni-
versitat de Barcelona i vicepresidenta de 
la Xarxa Europea de Recerca en Habitatge, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 352-02168/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 352-02169/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02170/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 352-02171/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 352-02172/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Observatori de Drets Econòmics, 
Socials i Culturals amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02173/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Organització de Consumidors 
i Usuaris de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits
Tram. 352-02174/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 352-02175/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02176/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma pel Dret a un Habitat-
ge Digne amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02177/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02178/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 352-02193/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02194/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Organització de Consumidors 
i Usuaris de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits
Tram. 352-02195/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Càritas amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02196/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma d’Afectats per la Hipo-
teca amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 352-02197/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 352-02198/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02199/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 352-02200/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 352-02201/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 352-02202/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Intercameral de Cam-
bres de la Propietat Urbana de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 352-02203/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana de Promotors 
Constructors d’Edificis amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits
Tram. 352-02204/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació Espanyola de Cai-
xes d’Estalvis amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02205/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Ban-
ca amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 352-02206/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Fascicle segon
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Societat de Gestió d’Actius Pro-
cedents de la Reestructuració Bancària amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 352-02207/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02220/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 352-02221/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 352-02222/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02223/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost, en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, 
DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació Espanyola de Cai-
xes d’Estalvis amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02224/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Ban-
ca amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 352-02225/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell General de Cambres de la 
Propietat Urbana de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els ha-
bitatges buits
Tram. 352-02226/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi de Constructors d’Obres de 
Barcelona i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits
Tram. 352-02227/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Administra-
dors de Finques de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els ha-
bitatges buits
Tram. 352-02228/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Agents de la Propietat Im-
mobiliària de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits
Tram. 352-02229/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Espanyola de Promo-
tors Públics d’Habitatge i Sòl amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 352-02230/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost, en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, 
DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 352-02231/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 352-02232/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 352-02233/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02234/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.
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Proposta de compareixença del director de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 352-02235/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consorci de l’Habitatge de Barce-
lona amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 352-02236/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost, en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, 
DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 352-02237/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Càritas amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02238/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 352-02239/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Engi-
nyers d’Edificació amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02240/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost, en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, 
DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma pel Dret a un Habitat-
ge Digne amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02241/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma d’Afectats per la Hipo-
teca amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 352-02242/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances de Catalunya (Aicec-
Adicae) amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02243/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 352-02244/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02245/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Societat de Gestió d’Actius Pro-
cedents de la Reestructuració Bancària amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 352-02246/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença de Carme Trilla, 
responsable d’acció social de Càritas Dioce-
sana de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02247/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 352-02248/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Agents de la Propietat Im-
mobiliària amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02249/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença del secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 352-02262/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.
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Proposta de compareixença de Míriam Pa-
redes i Espinar, assessora de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 352-02263/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’Anna del Fra-
go, presidenta de la Comissió d’Habitatge 
de la Federació de Municipis de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 352-02264/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença de Xavier Be-
cerra Castells, responsable de polítiques 
d’habitatge de Comissions Obreres de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 352-02265/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença de Laura Pelay, 
responsable de polítiques d’habitatge de la 
Unió General de Treballadors, amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 352-02266/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’Àngels Guite-
ras, presidenta de la Taula d’Entitats del Ter-
cer Sector Social de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 352-02267/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença de Josep Ibars, 
secretari del Consell Nacional de la Joven-
tut, amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 352-02268/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença de Montserrat 
Torrent, en representació de l’Organitza-
ció de Consumidors i Usuaris de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 352-02269/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença del secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 352-02270/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.
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Proposta de compareixença del director de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 352-02271/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença de Damià Cal-
vet, director de l’Institut Català del Sòl, amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 352-02272/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença del secretari 
d’Estat d’Infraestructures, Transports i Habi-
tatge amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 352-02273/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Societat de Gestió d’Actius Pro-
cedents de la Reestructuració Bancària amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 352-02274/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Ban-
ca amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 352-02275/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació Espanyola de Cai-
xes d’Estalvis amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02276/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma d’Afectats per la Hipo-
teca amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 352-02277/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Immobiliària Colonial amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 352-02278/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost, en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, 
DSPC-C 568.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la immobiliària Solvia amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 352-02279/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost, en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, 
DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la immobiliària Anticipa amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 352-02280/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost, en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, 
DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la immobiliària Servihabitat amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 352-02281/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost, en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, 
DSPC-C 568.

Proposta de compareixença d’Emilio Ál-
varez Pérez-Bedia, president del Registre 
d’Auditors Economistes de Catalunya i vice-
secretari de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 352-02282/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença del president 
de la Comissió de Dret Fiscal i Financer del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 352-02283/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Proposta de compareixença de l’alcalde de 
Solsona, amb motiu de l’impuls que l’Ajun-
tament de Solsona ha fet de projectes de 
promoció de l’ocupabilitat de treballadors 
desocupats provinents d’una activitat in-
dustrial en crisi, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02449/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328 i 98945).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 18.12.2014.

Proposta de compareixença d’Esther Sán-
chez Torres, exdirectora del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya i professora de dret laboral 
i promoció de l’ocupació d’ESADE, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02450/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328 i 98945).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 18.12.2014.



29 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 469

4.53.05. INFORMACIó 41

Proposta de compareixença de Francesc Ge-
lida, persona amb experiència com a orienta-
dor del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02452/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328 i 98945).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 18.12.2014.

Proposta de compareixença de Maravillas 
Rojo Torrecillas, exregidora de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona 
i ex-secretària general d’Ocupació del Mi-
nisteri de Treball i Immigració, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 352-02454/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328 i 98945).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 18.12.2014.

Proposta de compareixença de Francesc 
Castellana Aragay, exdirector del Servei 
d’Ocupació de Catalunya i expert en ma-
tèria de treball, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02455/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328 i 98945).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 18.12.2014.

Proposta de compareixença de Luis Pérez, di-
rector de Relacions Institucionals de Rands-
tad, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02593/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935 i 99182).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.12.2014.

Sol·licitud de compareixença de Javier 
Guzmán, director de Veterinaris sense Fron-
teres, davant la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració perquè informi sobre la cam-
panya «Planeta Sucre»

Tram. 356-00903/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
92780).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
19.12.2014.

Sol·licitud de compareixença de Juli Ponce i 
Solé, doctor en dret i professor de dret ad-
ministratiu de la Universitat de Barcelona, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre l’accés a 
l’habitatge, el dret a l’habitatge i les políti-
ques públiques relatives a l’habitatge
Tram. 356-00913/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.
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Sol·licitud de compareixença de Carme Trilla 
i Bellart, responsable d’acció social de Càri-
tas Diocesana de Barcelona, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre l’accés a l’habitatge, el 
dret a l’habitatge i les polítiques públiques 
relatives a l’habitatge
Tram. 356-00914/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 27 de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C  
568.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Europea de Medici-
na Tradicional Xinesa davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre les activitats  
de la Fundació
Tram. 356-00918/10

Sol·licitud

Presentació: Eva García i Rodríguez, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 94721).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
19.12.2014.

Sol·licitud de compareixença de Cristina Mo-
lina, directora del Pla director de salut men-
tal, davant la Comissió de Salut perquè ex-
pliqui la situació de l’atenció pública de la 
salut mental
Tram. 356-00919/10

Sol·licitud

Presentació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Alba Vergés i 
Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pé-
rez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 94774).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
19.12.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per la Defensa de 
l’Atenció Pública de la Salut Mental a Cata-
lunya davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui la situació de l’atenció pública de la 
salut mental
Tram. 356-00920/10

Sol·licitud

Presentació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Alba Vergés i 
Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme  
Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 94775).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
19.12.2014.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals perquè informi sobre l’Acord 145/2014, 
del 25 de novembre, del Ple del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 356-00927/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 97041).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, 18.12.2014.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui els contractes de 
rehabilitació relacionats amb l’Hospital Uni-
versitari Sagrat Cor i l’Hospital Sant Rafael, 
de Barcelona
Tram. 356-00929/10

Sol·licitud

Presentació: Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 97252).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
19.12.2014.



29 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 469

4.53.05. INFORMACIó 43

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral del Sistema d’Emergències Mèdiques 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre l’increment de sou d’alts càrrecs del 
Departament de Salut el 2014
Tram. 356-00931/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 97682).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
19.12.2014.

Sol·licitud de compareixença del director 
assistencial de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, de Barcelona, davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre l’increment de 
sou d’alts càrrecs del Departament de Salut 
el 2014
Tram. 356-00932/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 97682).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
19.12.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
rent del Banc de Sang i Teixits davant la Co-
missió de Salut perquè informi sobre l’incre-
ment de sou d’alts càrrecs del Departament 
de Salut el 2014
Tram. 356-00933/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 97682).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
19.12.2014.

Sol·licitud de compareixença del gerent del 
Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Ei-
xample davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre l’increment de sou d’alts càr-
recs del Departament de Salut el 2014
Tram. 356-00934/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 97682).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
19.12.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
rent del Consorci de Castelldefels Agents de 
Salut davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre l’increment de sou d’alts càrrecs 
del Departament de Salut el 2014
Tram. 356-00935/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 97682).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
19.12.2014.

Sol·licitud de compareixença del gerent de 
l’Institut de Diagnòstic per la Imatge davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre 
l’increment de sou d’alts càrrecs del Depar-
tament de Salut el 2014
Tram. 356-00936/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 97682).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
19.12.2014.
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Sol·licitud de compareixença del director ge-
rent del Consorci Sanitari de Terrassa da-
vant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre l’increment de sou d’alts càrrecs del 
Departament de Salut el 2014
Tram. 356-00937/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 97682).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
19.12.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Corporació Sanitària Parc Taulí 
de Sabadell davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre l’increment de sou d’alts 
càrrecs del Departament de Salut el 2014
Tram. 356-00938/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 97682).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
19.12.2014.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comis-
sió de Salut perquè expliqui els criteris de la 
derivació dels proveïdors del Siscat a altres 
entitats
Tram. 356-00940/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 97687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
19.12.2014.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comis-
sió de Salut perquè expliqui els criteris de la 
subcontractació dels proveïdors del Siscat a 
altres entitats
Tram. 356-00941/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 97688).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
19.12.2014.

Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra general de Qualitat Ambiental davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre la restauració ambiental dels 
runams salins de Sallent i la fiança per a ga-
rantir-la
Tram. 356-00944/10

Sol·licitud

Presentació: Salvador Milà i Solsona, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 98460).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 19.12.2015.

Sol·licitud de compareixença d’un represen-
tant de la Direcció General de Planificació 
i Recerca en Salut davant la Comissió de 
Salut perquè doni compliment a la Resolu-
ció 628/X, sobre la implantació del model 
d’atenció oftalmològica del Pla de salut de 
Catalunya 2011-2015 i l’ús de nous fàrmacs 
per al tractament de les patologies oftalmo-
lògiques i perquè presenti la primera avalu-
ació del model
Tram. 356-00945/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 98522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
19.12.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació d’Oxfam Intermón davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
perquè presenti l’informe «Iguals. Acabem 
amb la desigualtat extrema. És hora de can-
viar les regles»
Tram. 356-00946/10

Sol·licitud

Presentació: Anna Solé i Ramos, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Marta Vilalta i Torres, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 
Socialista, Juan Milián Querol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, Lorena Vicioso 
Adria, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José María 
Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
98790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 17.12.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Compareixença del conseller d’Interior da-
vant la Comissió de Matèries Secretes o Re-
servades en compliment de l’article 5.2 de la 
Llei 28/2001
Tram. 355-00176/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 6 de la Comissió de 
Matèries Secretes o Reservades, tinguda el 18.12.2014.

Sessió informativa de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural amb el conseller d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural sobre les estratègies d’obertura de 
mercats per al sector de la fruita
Tram. 355-00177/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 98948).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 22.12.2014.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la bioeconomia i la seva aplicació al 
sector forestal
Tram. 355-00178/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 98949).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 22.12.2014.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el nou Fons europeu marítim i de la 
pesca
Tram. 355-00179/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 98950).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 22.12.2014.
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Sessió informativa de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural amb el conseller d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural sobre les estratègies per a impulsar 
la innovació en el sector vitivinícola
Tram. 355-00180/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 98951).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 22.12.2014.

Sessió informativa de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural amb el conseller d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural sobre l’impuls de la innovació i la 
transferència de coneixement en el sector 
agroalimentari
Tram. 355-00181/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 98952).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 22.12.2014.

Sessió informativa de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural amb el conseller d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural sobre la gestió de les dejeccions 
ramaderes
Tram. 355-00182/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 98953).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 22.12.2014.

Sessió informativa de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural amb el conseller d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural sobre els quatre motors del canal 
Segarra-Garrigues
Tram. 355-00183/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 98954).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 22.12.2014.

Sessió informativa de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural amb el conseller d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural sobre la reforma de la política agrà-
ria comuna
Tram. 355-00184/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 98955).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 22.12.2014.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del director de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits
Tram. 353-01070/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.
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Compareixença de Míriam Paredes i Espi-
nar, assessora de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits
Tram. 353-01071/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asse-
gurances de Catalunya (Aicec-Adicae) amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 353-01072/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Espanyola de Banca amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 353-01073/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Intercameral de Cambres de la Pro-
pietat Urbana de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 353-01074/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença de Carme Trilla, responsa-
ble d’acció social de Càritas Diocesana de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01075/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença del president de la Comissió 
de Dret Fiscal i Financer del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01076/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació del Col-

legi d’Agents de la Propietat Immobiliària 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 353-01077/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació del Col-

legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els ha-
bitatges buits
Tram. 353-01078/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.
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Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Economistes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 353-01079/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença de Xavier Becerra Castells, 
responsable de polítiques d’habitatge de 
Comissions Obreres de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 353-01080/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 353-01081/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació Espanyola de Caixes d’Estal-
vis amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 353-01082/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Administradors de Fin-
ques de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01083/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de la Propietat 
Urbana de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01084/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 353-01085/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació del 
Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01086/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Promotors Construc-
tors d’Edificis amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01087/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’Anna del Frago, presiden-
ta de la Comissió d’Habitatge de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els ha-
bitatges buits
Tram. 353-01088/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits
Tram. 353-01089/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació del 
Gremi de Constructors d’Obres de Barcelo-
na i Comarques amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01090/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença de Damià Calvet, director 
de l’Institut Català del Sòl, amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 353-01091/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença de Montserrat Pareja Eas-
taway, professora titular del Departament 
de Teoria Econòmica de la Universitat de 
Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa Eu-
ropea de Recerca en Habitatge, amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 353-01092/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació de 
l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01093/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença de Montserrat Torrent, en 
representació de l’Organització de Consu-
midors i Usuaris de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els ha-
bitatges buits
Tram. 353-01094/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.
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Compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 353-01095/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 353-01096/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 353-01097/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-Be-
dia, president del Registre d’Auditors Eco-
nomistes de Catalunya i vicesecretari de la 
Junta de Govern del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01098/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença del secretari d’Estat d’Infra-
estructures, Transports i Habitatge amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 353-01099/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença del secretari d’Habitatge i 
Millora Urbana amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01100/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença del síndic de greuges amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 353-01101/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació de la 
Societat de Gestió d’Actius Procedents de 
la Reestructuració Bancària amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 353-01102/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.
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Compareixença d’Àngels Guiteras, presi-
denta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01103/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença de Laura Pelay, responsable 
de polítiques d’habitatge de la Unió General de  
Treballadors, amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01104/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença del síndic de greuges da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00876/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 23.12.2014, 
DSPC-C 572.

Compareixença de José María Mena Álva-
rez, exfiscal superior de Catalunya, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00885/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 22.12.2014, 
DSPC-C 571.

Compareixença de Jesús María Silva Sán-
chez, advocat i catedràtic de dret penal, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00889/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 22.12.2014, 
DSPC-C 571.

Compareixença de Santiago Doce Goico-
echea, soci de Deloitte Abogados, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Po-
lítica
Tram. 357-00900/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 22.12.2014, 
DSPC-C 571.

Compareixença de Jordi Rafael Bagó Mons, 
membre del Consell d’Administració de Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01022/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Michael Balint Szucs, 
membre del Consell d’Administració de Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01023/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.
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Compareixença d’Agustí Cordón Barre-
nechea, director general de Fira de Barcelo-
na, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01024/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Joan Gaspart i Solves, 
president de Turisme de Barcelona i mem-
bre del Consell d’Administració de Spanair, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01030/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Miquel Martí Escur-
sell, vicepresident de Spanair, membre del 
Consell Executiu de Turisme de Barcelona, 
president de Moventia i membre de Volcat, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01031/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Felipe Muntadas-Prim 
Lafita, membre del Consell d’Administració 
de Spanair i d’Avançsa, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01032/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Ferran Soriano Comp-
te, president de Spanair, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01033/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Rafael Suñol, exconseller 
de Catalana d’Iniciatives, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01034/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença del conseller d’Economia i 
Coneixement davant la Comissió d’Investi-
gació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01035/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença d’Antoni Castells i Oliveres, 
exconseller d’Economia i Finances, davant 
la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01036/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.
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Compareixença de Josep Huguet Biosca, 
exconseller d’Innovació, Universitats i Em-
presa, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01037/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Joaquim Nadal Farreras, 
exconseller de Política Territorial i Obres Pú-
bliques, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01038/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Lluís Miquel Recoder i 
Miralles, exconseller de Territori i Sostenibi-
litat, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01039/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Josep Maria Ayala, ex-
conseller delegat de l’Institut Català de Fi-
nances, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01040/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Francesc Damià Calvet i 
Valera, exsecretari de Territori i Mobilitat i di-
rector de l’Institut Català del Sòl, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01041/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença del secretari general d’Eco-
nomia i Finances davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01042/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Josep-Ramon Sanromà, 
conseller delegat de l’Institut Català de Fi-
nances i president de Catalana d’Iniciatives, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01043/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Miquel Valls, president 
de la Cambra de Comerç, Indústria i Nave-
gació de Barcelona, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01044/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.
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Compareixença de Germà Bel, catedràtic 
d’economia aplicada de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01045/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Salvador Curcoll, conse-
ller de Gestió i Promoció Aeroportuària, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair
Tram. 357-01046/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Xavier Fageda, professor 
de la Universitat de Barcelona i expert en in-
fraestructures, transports i aviació, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01047/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Pedro Nueno Iniesta, pro-
fessor titular de la IESE Business School, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Falli-
da de Spanair
Tram. 357-01048/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Josep Lluís Bonet Ferrer, 
president de la Fira de Barcelona, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01049/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Jorge Chumillas, ex-di-
rector financer d’Spanair, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01050/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Manuel Albanell Mira, 
director general de Catalana d’Iniciatives i 
membre del Consell d’Administració de Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01051/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Josep Maria Benet Fer-
ran, membre del Consell d’Administració de 
Spanair, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01052/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.
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Compareixença de Joan Carles Rovira, 
membre del Consell d’Administració de Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01054/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Jordi Clos Llombart, pre-
sident del Gremi d’Hotels de Barcelona i 
membre del Consell d’Administració de Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01060/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Joaquim Coello Bru-
fau, membre d’IEASA i Avançsa, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01061/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Pere Duran i Vall·llosera, 
ex-director general de Turisme de Barcelo-
na, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01062/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença d’Isidre Gavín Valls, direc-
tor general de CIMALSA i conseller d’IEASA, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01063/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Lars Lindgren, membre 
del Consell d’Administració de Spanair, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair
Tram. 357-01064/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Karl Mats Erik Lönnqvist, 
membre del Consell d’Administració de Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01065/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença d’Alberto Martínez de Ma-
rañón, cap de la secció sindical del SEPLA, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01066/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.
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Compareixença de Josep Mateu Negre, di-
rector general del RACC i president de Fem-
CAT, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01067/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Jordi Mestre, de Volcat 
2009, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01068/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença d’Ignasi Regàs Prat, de Ci-
malsa, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01069/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Maria Reig Moles, de 
Reig Capital Group, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01070/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Joan Roca Sagarra, se-
cretari del Consell d’Administració de Spa-
nair i membre del bufet Roca Junyent Ad-
vocats, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01071/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Carles Tusquets Trias 
de Bes, president de Fibanc-Mediolanum i 
membre del Consell d’Administració de Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01072/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Benny Zakrisson, vi-
cepresident de Spanair i de SAS, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01073/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Carles Boixareu, de Vol-
cat 2009, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01074/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.
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Compareixença de Joan Font, represen-
tant de Volcat 2009, i de Bon Preu, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01075/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Josep Miarmau, de Vol-
cat 2009, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01076/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Josep Pujolràs, de Ca-
talana d’Iniciatives, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01077/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Jaume Roures Llop, 
d’Anytram Business, Volcat i Mediapro, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair
Tram. 357-01078/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Rafael Soldevila, de Vol-
cat i Majestic, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01079/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Carles Sumarroca, de 
Volcat i Emte, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01080/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Jaime Castellanos, de 
Lazard, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01081/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença d’una representació de 
Qatar Airways davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01082/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.
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Compareixença del conseller d’Empresa i 
Ocupació davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01083/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Jaume Amat i Reyero, 
síndic major de la Sindicatura de Comptes, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01084/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença d’Oriol Balaguer, ex-direc-
tor general de Ports i Aeroports, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01085/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Martí Carnicer, ex-secre-
tari general del Departament d’Economia, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01086/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Ricard Font Hereu, ex-
director general de Ports i Aeroports, davant 
la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01087/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de F. Xavier Mena i López, 
exconseller d’Empresa i Ocupació, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01088/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença d’Andreu Morillas, exsecre-
tari d’Economia, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01089/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Manel Nadal i Farreras, 
exsecretari per a la Mobilitat i president de 
CIMALSA, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01090/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.
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Compareixença d’Antoni Soy i Casals, ex-se-
cretari general d’Indústria i Empresa i presi-
dent d’Avançsa, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01091/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença d’Isaías Táboas, ex-secre-
tari general de la Presidència i exsecreta-
ri d’Estat del Ministeri de Foment, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01092/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Joan Sureda, ex-director 
general d’Industria, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01093/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Jordi William Carnes, ex-
tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Barcelona i exvicepresident 
de Turisme de Barcelona, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01094/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença d’Antoni Vives Tomàs, ter-
cer tinent d’alcalde de Barcelona, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01095/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Gonzalo Gregori Fernán-
dez, director d’operacions de Spanair, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair
Tram. 357-01096/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Marcus Hedblom, de 
Spanair, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01097/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Jordi Juan, ex-direc-
tor de comunicació de Spanair, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01098/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.
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Compareixença de Javier Mendoza, mem-
bre de la secció sindical del SEPLA a Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01099/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença d’Enrique Oñate, de Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01100/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença d’Hèctor Sandoval, de Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01101/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Ramon Torres, de Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01102/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Luís Fernando Guerra, 
soci i director de Deloitte Abogados, davant 
la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01103/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença d’una representació de Pri-
cewaterhouseCoopers davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01104/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença d’Antonio Batlle Moreno, del 
Grup Gispert Advocats i Economistes, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair
Tram. 357-01105/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Joan Ignasi de Gispert, 
del Grup Gispert Advocats i Economistes, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01106/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.
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Compareixença de Joaquin Almunia Amann, 
ex-comissari europeu de la Competència, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01107/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Magdalena Álvarez Arza, 
exministra de Foment, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01108/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de José Blanco López, ex-
ministre de Foment, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01109/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença d’una representació del 
Sindicat de Tripulants i d’Auxiliars de Vol de 
Línies Aèries (STAVLA), davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01110/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença d’Isabel Maestre Moreno, 
directora de l’Agència Estatal de Seguretat 
Aèria, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01111/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de José M. Vargas Gómez, 
president i conseller delegat d’AENA, davant 
la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01112/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Sara García de las He-
ras, de la Secretaria d’Acció Sindical de la 
Unió Sindical Obrera, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01113/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença d’Ignasi Armengol, director 
general de Barcelona Serveis Municipals, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01114/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.
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Compareixença de Joaquim Boixareu i Antolí, 
expresident de FemCAT, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01115/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Miguel Rubio Garcia, en 
representació de Comissions Obreres, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair
Tram. 357-01116/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Miquel Lladó, de Peak 
Business Advisory, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01117/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença d’una representació del Co-
mitè de Desenvolupament de Rutes Aèries 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01118/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Jaan Albrecht, de Star 
Alliance, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01119/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Fernando Echegaray, ex-
director de l’aeroport de Barcelona - el Prat, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01120/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença d’Andrea Ferrando, de Pro-
ductora Mèdia 3.14 i realitzadora del docu-
mental El preu de volar, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01121/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.

Compareixença de Jorge Gómez Dieste, 
responsable del sector aeri de Comissions 
Obreres, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01122/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair en la sessió 2, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 566.
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Compareixença de Juli Ponce i Solé, doctor 
en dret i professor de dret administratiu de 
la Universitat de Barcelona, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
per a informar sobre l’accés a l’habitatge, el 
dret a l’habitatge i les polítiques públiques 
relatives a l’habitatge
Tram. 357-01123/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post en la sessió 27, tinguda el 18.12.2014, DSPC-C 568.

Compareixença de Mireia Pujol i Ferruso-
la davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-01124/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 5, tinguda el 22.12.2014, DSPC-C 571.
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	Proposta de compareixença del president de la Comissió de Dret Fiscal i Financer del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 352-02283/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de l’alcalde de Solsona, amb motiu de l’impuls que l’Ajuntament de Solsona ha fet de projectes de promoció de l’ocupabilitat de treballadors desocupats provinents d’una activitat industrial en crisi, amb relació al Projecte de ll
	Tram. 352-02449/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Esther Sánchez Torres, exdirectora del Servei d’Ocupació de Catalunya i professora de dret laboral i promoció de l’ocupació d’ESADE, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
	Tram. 352-02450/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Gelida, persona amb experiència com a orientador del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02452/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maravillas Rojo Torrecillas, exregidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona i ex-secretària general d’Ocupació del Ministeri de Treball i Immigració, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu
	Tram. 352-02454/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Castellana Aragay, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya i expert en matèria de treball, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02455/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis Pérez, director de Relacions Institucionals de Randstad, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02593/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Javier Guzmán, director de Veterinaris sense Fronteres, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la campanya .Planeta Sucre.
	Tram. 356-00903/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Juli Ponce i Solé, doctor en dret i professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre l’accés a l’habitatge, el dret a l’habitatge i le
	Tram. 356-00913/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carme Trilla i Bellart, responsable d’acció social de Càritas Diocesana de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre l’accés a l’habitatge, el dret a l’habitatge i les polítiques p
	Tram. 356-00914/10
	Decaïment

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Europea de Medicina Tradicional Xinesa davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les activitats 
de la Fundació
	Tram. 356-00918/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Cristina Molina, directora del Pla director de salut mental, davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació de l’atenció pública de la salut mental
	Tram. 356-00919/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma per la Defensa de l’Atenció Pública de la Salut Mental a Catalunya davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació de l’atenció pública de la salut mental
	Tram. 356-00920/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’Acord 145/2014, del 25 de novembre, del Ple del Conse
	Tram. 356-00927/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui els contractes de rehabilitació relacionats amb l’Hospital Universitari Sagrat Cor i l’Hospital Sant Rafael, de Barcelona
	Tram. 356-00929/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general del Sistema d’Emergències Mèdiques davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’increment de sou d’alts càrrecs del Departament de Salut el 2014
	Tram. 356-00931/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director assistencial de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’increment de sou d’alts càrrecs del Departament de Salut el 2014
	Tram. 356-00932/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director gerent del Banc de Sang i Teixits davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’increment de sou d’alts càrrecs del Departament de Salut el 2014
	Tram. 356-00933/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del gerent del Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’increment de sou d’alts càrrecs del Departament de Salut el 2014
	Tram. 356-00934/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director gerent del Consorci de Castelldefels Agents de Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’increment de sou d’alts càrrecs del Departament de Salut el 2014
	Tram. 356-00935/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del gerent de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’increment de sou d’alts càrrecs del Departament de Salut el 2014
	Tram. 356-00936/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director gerent del Consorci Sanitari de Terrassa davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’increment de sou d’alts càrrecs del Departament de Salut el 2014
	Tram. 356-00937/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’increment de sou d’alts càrrecs del Departament de Salut el 2014
	Tram. 356-00938/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui els criteris de la derivació dels proveïdors del Siscat a altres entitats
	Tram. 356-00940/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui els criteris de la subcontractació dels proveïdors del Siscat a altres entitats
	Tram. 356-00941/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la restauració ambiental dels runams salins de Sallent i la fiança per a garantir-la
	Tram. 356-00944/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’un representant de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut davant la Comissió de Salut perquè doni compliment a la Resolució 628/X, sobre la implantació del model d’atenció oftalmològica del Pla de salut de Ca
	Tram. 356-00945/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Oxfam Intermón davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti l’informe «Iguals. Acabem amb la desigualtat extrema. És hora de canviar les regles»
	Tram. 356-00946/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compliment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
	Tram. 355-00176/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre les estratègies d’obertura de mercats per al sector de la fruita
	Tram. 355-00177/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió

	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la bioeconomia i la seva aplicació al sector forestal
	Tram. 355-00178/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió

	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el nou Fons europeu marítim i de la pesca
	Tram. 355-00179/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió

	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre les estratègies per a impulsar la innovació en el sector vitivinícola
	Tram. 355-00180/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió

	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre l’impuls de la innovació i la transferència de coneixement en el sector agroal
	Tram. 355-00181/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió

	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la gestió de les dejeccions ramaderes
	Tram. 355-00182/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió

	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre els quatre motors del canal Segarra-Garrigues
	Tram. 355-00183/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió

	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 355-00184/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01070/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Míriam Paredes i Espinar, assessora de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01071/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (Aicec-Adicae) amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01072/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01073/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Intercameral de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01074/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carme Trilla, responsable d’acció social de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01075/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del president de la Comissió de Dret Fiscal i Financer del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01076/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01077/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01078/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01079/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Becerra Castells, responsable de polítiques d’habitatge de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01080/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01081/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01082/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01083/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01084/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01085/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01086/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Promotors Constructors d’Edificis amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01087/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Anna del Frago, presidenta de la Comissió d’Habitatge de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01088/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01089/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01090/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Damià Calvet, director de l’Institut Català del Sòl, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01091/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, professora titular del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa Europea de Recerca en Habitatge, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatg
	Tram. 353-01092/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01093/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Montserrat Torrent, en representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01094/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01095/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01096/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01097/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-Bedia, president del Registre d’Auditors Economistes de Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01098/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari d’Estat d’Infraestructures, Transports i Habitatge amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01099/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01100/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del síndic de greuges amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01101/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01102/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01103/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Laura Pelay, responsable de polítiques d’habitatge de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01104/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00876/10
	Substanciació

	Compareixença de José María Mena Álvarez, exfiscal superior de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00885/10
	Substanciació

	Compareixença de Jesús María Silva Sánchez, advocat i catedràtic de dret penal, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00889/10
	Substanciació

	Compareixença de Santiago Doce Goicoechea, soci de Deloitte Abogados, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00900/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Rafael Bagó Mons, membre del Consell d’Administració de Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01022/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Michael Balint Szucs, membre del Consell d’Administració de Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01023/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Agustí Cordón Barrenechea, director general de Fira de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01024/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Gaspart i Solves, president de Turisme de Barcelona i membre del Consell d’Administració de Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01030/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Miquel Martí Escursell, vicepresident de Spanair, membre del Consell Executiu de Turisme de Barcelona, president de Moventia i membre de Volcat, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01031/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Felipe Muntadas-Prim Lafita, membre del Consell d’Administració de Spanair i d’Avançsa, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01032/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ferran Soriano Compte, president de Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01033/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Rafael Suñol, exconseller de Catalana d’Iniciatives, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01034/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del conseller d’Economia i Coneixement davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01035/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Castells i Oliveres, exconseller d’Economia i Finances, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01036/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Huguet Biosca, exconseller d’Innovació, Universitats i Empresa, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01037/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joaquim Nadal Farreras, exconseller de Política Territorial i Obres Públiques, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01038/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Lluís Miquel Recoder i Miralles, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01039/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Ayala, ex-conseller delegat de l’Institut Català de Finances, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01040/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francesc Damià Calvet i Valera, exsecretari de Territori i Mobilitat i director de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01041/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari general d’Economia i Finances davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01042/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep-Ramon Sanromà, conseller delegat de l’Institut Català de Finances i president de Catalana d’Iniciatives, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01043/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01044/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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