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

1.15. Mocions

Moció 183/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
propostes per al Pla d’inversions per a Europa
Tram. 302-00252/10
Aprovació p. 23

Moció 184/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
renda mínima d’inserció per al 2015 i de suport a les empre-
ses d’inserció
Tram. 302-00256/10
Aprovació p. 24

Moció 185/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
gestió del canal Segarra-Garrigues
Tram. 302-00253/10
Aprovació p. 26

Moció 186/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
situació dels bombers voluntaris
Tram. 302-00254/10
Aprovació p. 27

Moció 187/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
lluita contra la pobresa i les desigualtats socials
Tram. 302-00257/10
Aprovació p. 28

Moció 188/X del Parlament de Catalunya, sobre l’in-
crement de la pobresa i les des igualtats
Tram. 302-00258/10
Aprovació p. 28

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sa-
nitat
Tram. 300-00277/10
Substanciació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la diversitat 
i la inclusió en els centres educatius
Tram. 300-00278/10
Substanciació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre el sistema per a l’au-
tonomia personal i l’atenció a la dependència
Tram. 300-00279/10
Substanciació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre el sistema bibliotecari
Tram. 300-00280/10
Substanciació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de fun-
ció pública
Tram. 300-00281/10
Substanciació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre el Camp de Tarragona 
i les Terres de l’Ebre
Tram. 300-00282/10
Substanciació p. 30

Interpel·lació al Govern sobre la línia 9 del metro
Tram. 300-00283/10
Substanciació p. 30

Interpel·lació al Govern sobre la creació d’estruc-
tures d’estat
Tram. 300-00284/10
Substanciació p. 30

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

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política universitària
Tram. 302-00255/10
Rebuig p. 30

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 d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya
Tram. 200-00022/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 31
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 33

Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 34

Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 200-00027/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 34
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 34

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 34
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 39
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Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 200-00029/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 41

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 200-00039/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 41

Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 200-00040/10
Text presentat p. 41

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 202-00052/10
Debat de totalitat p. 48
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel  Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya p. 48
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini per a proposar compareixences p. 48

Proposició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00060/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 48

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 
per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresi-
dents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 202-00065/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 48

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segre-
gació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 202-00071/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 48

Proposició de llei sobre l’ús de símbols en les insti-
tucions i els espais públics de Catalunya
Tram. 202-00076/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 48

Proposició de llei de modificació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics
Tram. 202-00077/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 49

Proposició de llei de rebaixa del tram autonòmic de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques
Tram. 202-00078/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 49

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2012, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics
Tram. 202-00079/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 49

Proposició de llei de garantia de l’assistència sani-
tària i farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 202-00080/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 510) p. 49
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 49

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la subscripció d’una 
pòlissa d’assegurança que cobreixi les indemnitzacions i les 

fiances derivades de l’exercici de les funcions dels mossos 
d’esquadra
Tram. 250-01395/10
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre el millorament de les 
condicions higièniques i sanitàries a l’àrea de custòdia de 
detinguts de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de les 
Corts, a Barcelona
Tram. 250-01398/10
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre la dotació de personal 
dels centres penitenciaris
Tram. 250-01401/10
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre la dotació dels centres 
penitenciaris amb recursos econòmics i humans i sobre la 
creació d’una comissió de treball per a estudiar la implanta-
ció de noves fórmules de tractament rehabilitador
Tram. 250-01402/10
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre el Consorci Sanitari 
de Terrassa
Tram. 250-01413/10
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre la dotació dels centres 
penitenciaris amb personal mèdic i de vigilància
Tram. 250-01417/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Sant 
Andreu de la Barca
Tram. 250-01418/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre les beques Erasmus 
i Mobint
Tram. 250-01419/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la salut mental infantil 
i juvenil a l’Anoia
Tram. 250-01420/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el documental Ciutat 
morta i sobre els incidents que es van produir a Barcelona el 
4 de febrer de 2006
Tram. 250-01421/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me amb relació a l’impacte de la recaptació de l’impost so-
bre les estades en establiments turístics
Tram. 250-01422/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre el setantè aniversari de 
la fi de la Segona Guerra Mundial
Tram. 250-01423/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’avaluació del projecte 
de fusió dels serveis dels hospitals Josep Trueta, de Girona, 
i Santa Caterina, de Salt
Tram. 250-01424/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució de suport als Campamentos 
Dignidad d’Extremadura
Tram. 250-01425/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52
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Proposta de resolució sobre la recuperació de la 
no-obligatorietat de presentar l’impost de societats per a 
entitats sense finalitat de lucre
Tram. 250-01426/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al 
Camp de Tarragona
Tram. 250-01427/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la dotació d’un vehicle 
al parc de bombers voluntaris de Vila-rodona
Tram. 250-01428/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la revisió del Codi in-
fart a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01429/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’hora-
ri de la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
Tram. 250-01430/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre un cas de discrimina-
ció sexual en una escola de Santa Coloma de Farners
Tram. 250-01431/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la licitació del projecte 
de construcció del nou edifici de l’Escola Ernest Lluch, de 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01432/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la rebaixa del preu del 
bitllet i de l’abonament del tren Avant entre Lleida i Barce-
lona
Tram. 250-01433/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Serra de Miralles i de la Secció d’Estudis Secundaris 
Tordera
Tram. 250-01434/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la planificació i el des-
envolupament de la farmàcia comunitària
Tram. 250-01484/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me relatiu a les targetes de crèdit a la disposició de càrrecs 
de la Generalitat i dels ens públics que en depenen
Tram. 250-01485/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
supòsits d’exempció fiscal per a les associacions
Tram. 250-01486/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre els joves ucraï nesos 
afectats per l’accident nuclear de Txernòbil acollits a Cata-
lunya
Tram. 250-01487/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
línies de P3 a les escoles Pau Picasso, Rafael Alberti i Pera 
de Tera, de Badalona
Tram. 250-01488/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre el suport als comerços 
emblemàtics de les àrees urbanes
Tram. 250-01489/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la formació continuada 
del personal penitenciari
Tram. 250-01490/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció continuada del CAP Esparreguera
Tram. 250-01491/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre les sancions imposa-
des a empreses per haver vulnerat els drets lingüístics del 
Codi de Consum de Catalunya
Tram. 250-01492/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la declaració de parc 
natural del Massís del Garraf
Tram. 250-01493/10
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la incorporació del vot 
accessible i secret per a les persones amb deficiències vi-
suals
Tram. 250-01494/10
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la reducció dels preus 
dels bitllets de tren d’alta velocitat i Avant entre Lleida i Bar-
celona
Tram. 250-01495/10
Presentació p. 61

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les propostes per al Pla d’inver sions per a Europa
Tram. 302-00252/10
Esmenes presentades p. 62

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la gestió del canal Segarra-Garrigues
Tram. 302-00253/10
Esmenes presentades p. 64

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació dels bombers voluntaris
Tram. 302-00254/10
Esmenes presentades p. 68

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política universitària
Tram. 302-00255/10
Esmenes presentades p. 69

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la inserció laboral de persones amb dificultats
Tram. 302-00256/10
Esmenes presentades p. 71

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la lluita contra la pobresa i les desigualtats socials
Tram. 302-00257/10
Esmenes presentades p. 75

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’increment de la pobresa i les desigualtats
Tram. 302-00258/10
Esmenes presentades p. 75
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures d’urgència social
Tram. 302-00259/10
Rectificació del text presentat p. 78
Esmenes presentades p. 78

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya sobre la 
igualtat salarial entre dones i homes
Tram. 401-00028/10
Lectura en el Ple p. 86

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00029/10
Adopció p. 86

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
Tram. 410-00001/10
Substitució temporal de membres p. 87

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de les Políti-
ques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 406-00006/10
Constitució i ratificació del president p. 87

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 631/X, so-
bre la reconversió de l’Hospital de Santa Caterina, de Salt
Tram. 290-00562/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 88

Control del compliment de la Resolució 635/X, so-
bre el Pla de reordenació assistencial i territorial 2013-2015
Tram. 290-00566/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 88

Control del compliment de la Resolució 796/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 6/2014, sobre el 
Compte general de les corporacions locals, corresponent 
al 2012
Tram. 290-00711/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 89

Control del compliment de la Resolució 816/X, sobre 
el retorn dels documents catalans que encara són a l’Arxiu 
General de la Guerra Civil de Salamanca
Tram. 290-00731/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 91

Control del compliment de la Resolució 817/X, de 
rebuig de les actuacions de la Delegació del Govern de l’Es-
tat amb relació a la presentació de recursos contra acords 
municipals
Tram. 290-00732/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 92

Control del compliment de la Resolució 819/X, de 
condemna del rebuig del Tribunal Suprem i de la prohibició 
de la Junta Electoral Central de la iniciativa Multireferèndum 
2014
Tram. 290-00734/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 92

Control del compliment de la Resolució 821/X, so-
bre el Centre de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llo-
bregat
Tram. 290-00736/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 93

Control del compliment de la Resolució 830/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 7/2014, sobre les 
subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 
del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya, 
corresponents al 2010 i al 2011
Tram. 290-00745/10
Sol·licitud de pròrroga p. 94
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 94

Control del compliment de la Resolució 836/X, so-
bre el foment de l’economia circular
Tram. 290-00751/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 94

Control del compliment de la Resolució 837/X, so-
bre la senyalització vertical i horitzontal de la carretera C-55
Tram. 290-00752/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 95

Control del compliment de la Resolució 840/X, so-
bre la restauració ambiental de l’espai fluvial del riu Ripoll, al 
pas pel terme municipal de Ripollet
Tram. 290-00755/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 95

Control del compliment de la Resolució 859/X, so-
bre l’ampliació i la millora del servei de la línia d’autobús en-
tre Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona per a donar servei als 
estudiants de Polinyà
Tram. 290-00772/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 96

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 96/X, sobre les 
polítiques de salut i el futur del sistema sanitari públic
Tram. 390-00096/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 96

Control del compliment de la Moció 154/X, sobre 
les mesures econòmiques per a l’exercici pressupostari del 
2015
Tram. 390-00154/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 97

Control del compliment de la Moció 155/X, sobre la 
presentació dels pressupostos de la Generalitat per al 2015
Tram. 390-00155/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 98

Control del compliment de la Moció 157/X, sobre el 
9 de novembre i l’obertura d’un procés constituent
Tram. 390-00157/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 99

Control del compliment de la Moció 159/X, sobre 
l’atenció primària de salut
Tram. 390-00159/10
Sol·licitud de pròrroga p. 99
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 99

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre la possible vinculació amb els negocis de la família de 
Jordi Pujol i Ferrusola
Tram. 354-00317/10
Retirada de la sol·licitud p. 99
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
les polítiques de concessió del tercer grau a persones con-
demnades per delictes de frau i corrupció
Tram. 354-00382/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural sobre el Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 354-00397/10
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la dotació del Cos de 
Mossos d’Esquadra amb pistoles Taser
Tram. 354-00400/10
Sol·licitud i tramitació p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el Codi d’ètica de la 
Policia de Catalunya
Tram. 354-00401/10
Sol·licitud i tramitació p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el Codi d’ètica de la 
Policia de Catalunya
Tram. 354-00404/10
Sol·licitud i tramitació p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió del 
Síndic de Greuges amb el síndic de greuges perquè presenti 
la resolució sobre l’actuació d’ofici relativa als fets ocorre-
guts el 4 de febrer de 2006 a Barcelona
Tram. 358-00005/10
Retirada de la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió del 
Síndic de Greuges amb el síndic de greuges perquè presenti 
la resolució sobre l’actuació d’ofici relativa als fets ocorre-
guts el 4 de febrer de 2006 a Barcelona
Tram. 358-00006/10
Sol·licitud p. 101

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02741/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02742/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre-
atives
Tram. 352-02743/10
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 352-02744/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Res-

tauració i Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02745/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Pro-
víncia amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02746/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 352-02747/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de Firaires de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02748/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02749/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Societats Musicals amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02750/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02751/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Internautes amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre-
atives
Tram. 352-02753/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02778/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 352-02779/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 352-02780/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Recrea-
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tives Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02781/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Músics de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 352-02782/10
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Festivals de Jazz dels Països Catalans 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02783/10
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02784/10
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Sales de Festes i Discoteques de Barcelona i 
Província amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02785/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Català de la Música amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 352-02786/10
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02787/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02788/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre-
atives
Tram. 352-02789/10
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 352-02790/10
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02791/10
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Organitzacions d’Empresaris de Sales de 
Festes i Discoteques de Catalunya amb relació al Projecte 

de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 352-02792/10
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora de Sales de Concerts de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 352-02793/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Josep Mir, profes-
sor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02794/10
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre-
atives
Tram. 352-02795/10
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre-
atives
Tram. 352-02796/10
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02797/10
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02798/10
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Internautes amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre-
atives
Tram. 352-02799/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de les plataformes de venda d’entrades per Internet amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02802/10
Retirada de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02804/10
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 352-02805/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Tècnics i Tècniques de l’Espectacle de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02806/10
Rebuig de la sol·licitud p. 106
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Empresarial de Sales de Festa i Discoteques 
de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02807/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Discoteques de Lleida i Província amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02808/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 352-02809/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Representants, Promotors i Mànagers de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02810/10
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02811/10
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02812/10
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02813/10
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió d’Associacions Empresarials de la Indústria Cultu-
ral Espanyola amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02814/10
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02815/10
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora de Sales Alternatives de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 352-02816/10
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02817/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 

Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02818/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02819/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02820/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Activitats de Restauració i Musi-
cals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02821/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 352-02822/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Societats Musicals amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02823/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 352-02824/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Provincial d’Hosteleria de Lleida amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02825/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 352-02826/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Sales de Festes i Discoteques de la província 
de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02827/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 352-02828/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Pro-
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víncia amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02829/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02830/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
dels serveis jurídics del Gremi d’Empresaris de Cinemes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02834/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Francisco Valverde, 
advocat, en representació del Gremi de Firaires, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02835/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
dels serveis jurídics de la Federació d’Ateneus de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02836/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02837/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Internautes amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre-
atives
Tram. 352-02838/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02839/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02840/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 352-02841/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre-
atives
Tram. 352-02842/10
Retirada de la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al Pro-

jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 352-02843/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Provincial d’Hostaleria de Lleida amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02844/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de representants de la 
Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02845/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Res-
tauració i Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02846/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 352-02847/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Firaires amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02848/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02849/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Societats Musicals amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02850/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02851/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02852/10
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
del Síndic de Greuges amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02854/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 352-02855/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111



9 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 511

SUMARI 9

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02856/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, 
catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02857/10
Retirada de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02858/10
Retirada de la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre-
atives
Tram. 352-02859/10
Retirada de la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02860/10
Retirada de la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Sales de Festes i Discoteques de la Província 
de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02861/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Empresarial de Sales de Festa i Discoteques 
de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02862/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Discoteques de Lleida i Província amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02863/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Pro-
víncia amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02864/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02865/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora de Casals i Ateneus dels Països Cata-
lans amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02866/10
Rebuig de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Carlos Mateos, se-
cretari de la secció sindical de Comissions Obreres a l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 

d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-02937/10
Sol·licitud p. 113
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Xavier Martínez, 
representant de la Unió General de Treballadors a l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-02938/10
Sol·licitud p. 113
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Jordi Jané, repre-
sentant de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Tre-
balladores de l’Administració de Catalunya (Catac) a l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-02939/10
Sol·licitud p. 113
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Professional de Tècnics de l’Administració 
Tributària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya
Tram. 352-02940/10
Sol·licitud p. 113
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Inspectors Tributaris de l’Administració Tri-
butària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya
Tram. 352-02941/10
Sol·licitud p. 114
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-02942/10
Sol·licitud p. 114
Rebuig de la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Jordi Boixareu Cor-
tina, director del Programa per a l’aplicació i el desenvolu-
pament dels tributs de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-02943/10
Sol·licitud p. 114
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Joan Iglesias Ca-
pellas, director del Programa per a la definició i l’assesso-
rament de la implementació d’un nou model d’administra-
ció tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-02944/10
Sol·licitud p. 114
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Montserrat Ballarín 
i Espuña, professora de dret financer i tributari a la Universi-
tat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei d’ordena-
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ció dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 352-02945/10
Sol·licitud p. 115
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’Àngela Acín Ferrer, 
doctora en dret i interventora d’Administració local, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-02946/10
Sol·licitud p. 115
Retirada de la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02947/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs lo-
cals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02948/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença del coordinador gene-
ral de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02949/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de la presidenta del 
Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers 
de l’Administració Local de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02950/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02951/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02952/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02953/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Advocacia Catalana amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-

nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02954/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
del Club EMAS amb relació al Projecte de llei de simplifi-
cació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-02955/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02956/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-02957/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02958/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02959/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generali-
tat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02960/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Ramon Sarroca, 
president de la Federació de Cooperatives Agràries de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02961/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Rafael Jiménez 
Asensio, catedràtic de dret constitucional i director de la 
Fundació Democràcia i Govern Local, amb relació al Projec-
te de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02962/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’Antoni Choy Tarrés, 
advocat i membre de l’equip redactor de la Llei 20/2009, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
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de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02963/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Joan Perdigó Solà, 
advocat i membre de l’equip redactor de la Llei 20/2009, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02964/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclu-
siva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-02975/10
Sol·licitud p. 118
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-02976/10
Sol·licitud p. 118
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores 
de l’Administració de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-02977/10
Sol·licitud p. 119
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Pilar Arxé Fonolle-
ras, presidenta de la Federació Espanyola d’Associacions 
Professionals de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals i de 
l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya 
i Balears, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels 
cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 352-02978/10
Sol·licitud p. 119
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Jaume Remolà 
Sans, president de l’Associació d’Inspectors Tributaris, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-02979/10
Sol·licitud p. 119
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’Àngel Castiñeira Fer-
nández, professor titular del Departament de Ciències So-
cials d’ESADE i de la Universitat Ramon Llull, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscrip-
ció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-02980/10
Sol·licitud p. 119
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Josep Maria Loza-
no, professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE 
i de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-02981/10
Sol·licitud p. 120
Rebuig de la sol·licitud p. 120

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

lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs lo-
cals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02982/10
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02983/10
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02984/10
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cecot amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generali-
tat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02985/10
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Pere Casals, pre-
sident de la Cambra de Comerç de Manresa i membre del 
Consell General de Cambres de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02986/10
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, pro-
fessor de dret administratiu de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02987/10
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02988/10
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Joan Manuel Tray-
ter Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat 
de Girona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02989/10
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Salvador Duarte 
Soto, de la Confederació de Treballadors Autònoms de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02990/10
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’Oriol Guixà, empre-
sari i conseller delegat del grup La Farga, amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
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l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02991/10
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02992/10
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Governs Locals amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02993/10
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02994/10
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Lluís Franco Ra-
bell, de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02995/10
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació de Veïns de la Barceloneta amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02996/10
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’Albert Arias, geògraf 
i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs lo-
cals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02997/10
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02998/10
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02999/10
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cecot amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generali-
tat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03000/10
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03001/10
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Jordi San José, al-
calde de Sant Feliu de Llobregat, amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03002/10
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de José Antonio Mon-
tero, alcalde de Montornès del Vallès, amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03003/10
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Jaume Grau, 
d’Ecologistes en Acció, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03004/10
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Frederic Ximeno, 
expert en medi ambient, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03005/10
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03006/10
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03007/10
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’Itziar González, ar-
quitecta i exregidora de l’Ajuntament de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03008/10
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’Albert Recio, eco-
nomista, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03009/10
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Catalina Victory 
Molné, secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
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trativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs lo-
cals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03010/10
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Martí Boada i Jun-
cà, científic ambiental i geògraf, amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03011/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03012/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03013/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03014/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs lo-
cals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03015/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03016/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03017/10
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03018/10
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03019/10
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Intersindical-Confederació Sindical Catalana amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03020/10
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03021/10
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03022/10
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, di-
rector de dret administratiu i processal de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03023/10
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’Oriol Mir, catedràtic 
de dret administratiu i processal de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03024/10
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de Lluís Xavier Toldrà 
Bastida, advocat, especialista en dret ambiental, amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs lo-
cals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03025/10
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de Pilar Menen Aven-
tin, portaveu de l’Associació Professional de Tècnics de l’Ad-
ministració Tributària de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclu-
siva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-03026/10
Sol·licitud p. 127
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’Antonio Durán-Sin-
dreu Buxadé, soci director de Durán-Sindreu, Asesores Le-
gales y Tributarios, amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 352-03027/10
Sol·licitud p. 127
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de Carlos Mateos Cu-
billo, secretari general de la secció sindical de Comissions 
Obreres a l’Agència Tributària, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-03028/10
Sol·licitud p. 128
Acord sobre la sol·licitud p. 128
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Proposta de compareixença de Jordi Jové i Vilalta, 
en representació de la Candidatura Autònoma de Treballa-
dors i Treballadores de l’Administració de Catalunya (Catac), 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tri-
butaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Ca-
talunya
Tram. 352-03029/10
Sol·licitud p. 128
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de Xavier Martínez Gil, 
en representació de la Unió General de Treballadors, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-03030/10
Sol·licitud p. 128
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de Joan Manuel Tray-
ter Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat 
de Girona i membre de la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat, amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generali-
tat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03031/10
Sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán Galán, 
director del Departament de Dret Administratiu i Processal 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03032/10
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de Josep Ramon Fu-
entes Gasó, director del Departament de Dret Públic de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03033/10
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, 
catedràtic de dret administratiu, amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03034/10
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de Xavier Bernadí Gil, 
director de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03035/10
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de Montserrat de Vehí 
Torra, directora de l’Escola d’Administració Pública de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03036/10
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de Rosa Maria Díaz 
Petit, subdirectora de Serveis Consultius i Coordinació Ju-
rídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 

de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03037/10
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’Eugenia Revilla Es-
teve, lletrada dels Serveis Jurídics de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03038/10
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de Francesc Esteve i 
Balagué, en representació de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03039/10
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de Francesc Xavier 
Forcadell Esteller, coordinador general de la Diputació de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03040/10
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de Xavier Uriós Apari-
si, cap de l’Assessoria Jurídica del Departament de Gover-
nació i Relacions Institucionals, amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03041/10
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de Moisés Bonal Fer-
rer, responsable d’Estudis i Polítiques Sectorials de Pimec, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03042/10
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de Maria Petra Saiz 
Anton, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i 
Tresorers de l’Administració Local, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03043/10
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de David Garrofé Puig, 
secretari general de Cecot, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03044/10
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de Salvador Guillermo 
Viñeta, director d’Economia de Foment del Treball Nacional, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03045/10
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una represen tació 
de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
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de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03046/10
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa 
(Cepime) amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03047/10
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03048/10
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’Agustí de Uribe-Sa-
lazar Fàbregas, president de Gabinet Uribe, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03049/10
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de Carles Mateos, en 
representació de Comissions Obreres a l’Agència Tributària, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tri-
butaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Ca-
talunya
Tram. 352-03050/10
Sol·licitud p. 132
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Miguel Àngel Mayo, 
portaveu del sindicat Gestha, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-03051/10
Sol·licitud p. 132
Rebuig de la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Mercedes Paredes, 
en representació de Comissions Obreres a l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’ads-
cripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-03052/10
Sol·licitud p. 132
Rebuig de la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Joan Iglesias Ca-
pellas, director del Programa per a la definició i l’assesso-
rament de la implementació d’un nou model d’Administra-
ció tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-03053/10
Sol·licitud p. 132
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’Alejandro Esteller-
More, professor agregat d’hisenda pública de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tri-
butària de Catalunya
Tram. 352-03054/10
Sol·licitud p. 133
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Soli-
dària amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cos-

sos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de 
Catalunya
Tram. 352-03055/10
Sol·licitud p. 133
Rebuig de la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Jaime Remola 
Sans, president de l’Associació d’Inspectors Tributaris de 
la Generalitat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-03056/10
Sol·licitud p. 133
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Jesús María Moya-
no Benito, inspector regional adjunt de l’Agència Tributària a 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels 
cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 352-03057/10
Sol·licitud p. 133
Rebuig de la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de José Luis Rosique 
Martínez, subinspector tributari adjunt de l’Agència Tributà-
ria a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tri-
butària de Catalunya
Tram. 352-03058/10
Sol·licitud p. 134
Rebuig de la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Juan Corona, cate-
dràtic d’economia aplicada i rector honorari de la Universitat 
Abat Oliba, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels 
cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 352-03059/10
Sol·licitud p. 134
Rebuig de la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Clemente Polo, ca-
tedràtic de fonaments de l’anàlisi econòmica de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-03060/10
Sol·licitud p. 134
Rebuig de la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença del president de la Fe-
deració Catalana de Municipis amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03061/10
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03062/10
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença del president de l’Agru-
pació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03063/10
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació de Micropobles de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
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l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03064/10
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença del president de la Fe-
deració Catalana de Municipis Rurals amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03065/10
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença del president del Fò-
rum dels Síndics i Defensors Locals de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03066/10
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació d’Ens de Muntanya dels Pirineus amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03067/10
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença del president del Con-
sell de Col·legis d’Enginyers Tècnics de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03068/10
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença del president de la Fe-
deració Catalana d’Activitats de Restauració i Musicals amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03069/10
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença del president del Gre-
mi de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03070/10
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03071/10
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03072/10
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença del president del Con-
sell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’acti-
vitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03073/10
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença del president del Gre-
mi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03074/10
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença del president del Con-
sell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03075/10
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença del president del Col-
legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03076/10
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació Espanyola de Promotors Públics d’Habitatge i Sòl 
- Secció Catalunya amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03077/10
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03078/10
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03079/10
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03080/10
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03081/10
Sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03082/10
Sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generali-
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tat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03083/10
Sol·licitud p. 138

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
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Sol·licitud de compareixença d’Amadeu Altafaj i Tar-
dio, representant permanent davant la Unió Europea, da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció perquè expliqui les funcions que se li encomanen
Tram. 356-00976/10
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Sol·licitud de compareixença d’Amadeu Altafaj i Tar-
dio, representant permanent davant la Unió Europea, da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció perquè informi sobre les seves funcions
Tram. 356-00977/10
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
d’Ensenyament Secundari de Catalunya davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè exposi la seva posició 
sobre el futur de la formació professional
Tram. 356-01110/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Comunitat Bahá’í de Barcelona davant la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui la situ-
ació dels bahaistes a l’Iran
Tram. 356-01112/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell Català del Moviment Europeu davant la Comis-
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui les 
activitats europeistes del Consell
Tram. 356-01113/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Sol·licitud de compareixença de Joan Pere Queralt, 
responsable del Servei de Medi Obert i Serveis Socials, da-
vant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi 
sobre l’enderroc del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelo-
na i el trasllat dels interns
Tram. 356-01114/10
Retirada de la sol·licitud p. 139

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Presons davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per-
què informi sobre l’enderroc del Centre Penitenciari Obert 1 
de Barcelona i el trasllat dels interns
Tram. 356-01115/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Sol·licitud de compareixença del secretari gene-
ral de Justícia davant la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans perquè informi sobre l’enderroc del Centre Penitencia-
ri Obert 1 de Barcelona i el trasllat dels interns
Tram. 356-01116/10
Retirada de la sol·licitud p. 139

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre el Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 356-01134/10
Rebuig de la sol·licitud p. 139

Sol·licitud de compareixença de la directora de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre el Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 356-01135/10
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01138/10
Sol·licitud p. 140

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Protecció Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01139/10
Sol·licitud p. 140

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a 
l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01140/10
Sol·licitud p. 140

Sol·licitud de compareixença de la directora de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre el Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 356-01142/10
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Sol·licitud de compareixença de Joan Gallart Olivé, 
cap del Servei de Prevenció de la Subdirecció General Tèc-
nica de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments, davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre les activitats d’espectacles públics i recreatives i llur 
regulació
Tram. 356-01145/10
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Sol·licitud de compareixença de Xavier Salvadó 
Rovira, cap de la Unitat Central de Jocs i Espectacles dels 
Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre les activitats d’espectacles públics i recreati-
ves i llur regulació
Tram. 356-01146/10
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Sol·licitud de compareixença de Lluís Puig i Gordi, 
director general de Cultura Popular, Associacionisme i Ac-
ció Culturals, davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre les activitats d’espectacles públics i recreatives i llur 
regulació
Tram. 356-01147/10
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la plataforma Stop Taser davant la Comissió d’Interior 
perquè exposi els motius per a oposar-se al fet que els mos-
sos d’esquadra usin pistoles Taser
Tram. 356-01148/10
Sol·licitud p. 141

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barce-
lona davant la Comissió d’Interior perquè exposi la seva opi-
nió sobre l’ordenació de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives
Tram. 356-01149/10
Sol·licitud p. 141

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la 
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Comissió d’Interior perquè exposi la seva opinió sobre l’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 356-01150/10
Sol·licitud p. 141

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Barcelona davant la Comissió d’Interior 
perquè exposi la seva opinió sobre l’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 356-01151/10
Sol·licitud p. 141

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya
Tram. 356-01153/10
Sol·licitud p. 142

Sol·licitud de compareixença del comissionat per 
a la Transició Nacional davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre les conclusions del Dictamen 
3/2015 del Consell de Garanties Estatutàries, sobre el Pro-
jecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives
Tram. 356-01154/10
Sol·licitud p. 142

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

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els fets que van passar a Campde-
vànol (Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 355-00186/10
Substanciació p. 142

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre els resultats de l’avaluació dels ser-
veis d’hemodinàmica
Tram. 355-00187/10
Substanciació p. 142

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre el funcionament del dispositiu 
d’emergències activat per a rescatar una parella de joves en 
una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 355-00190/10
Substanciació p. 142

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre les circumstàncies de la mort d’un 
pacient a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 
25 de desembre de 2014
Tram. 355-00191/10
Substanciació p. 142

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el Codi infart, la seva evolució i els 
serveis d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d’Utilitza-
ció Pública
Tram. 355-00192/10
Substanciació p. 142

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la mort d’un veí de Tarragona i so-
bre l’efecte del tancament del servei d’hemodinàmica de 
l’Hospital Universitari Joan XXIII
Tram. 355-00193/10
Substanciació p. 142

Sessió informativa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre les políti-
ques de concessió del tercer grau a persones condemnades 
per delictes de frau i corrupció
Tram. 355-00205/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 143

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el balanç i els resultats de l’atenció 
sanitària del 2014
Tram. 355-00206/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 143

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre les polítiques de recerca i innovació 
en l’àmbit de les ciències biomèdiques
Tram. 355-00207/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 143

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

Compareixença de Thomas Giessler, responsable 
de formació dual i de les cambres de la Federació Alemanya 
de Sindicats (DGB), amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01009/10
Substanciació p. 143

Compareixença d’Oriol Homs, exdirector de la Fun-
dació Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Medi-
terrània, amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 353-01010/10
Substanciació p. 143

Compareixença d’una representació de la Unió Sin-
dical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01024/10
Substanciació p. 143

Compareixença de Tobias Wolfgarten, en represen-
tació de l’Oficina Alemanya per a la Cooperació Internaci-
onal en Educació i Formació Professional, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01029/10
Substanciació p. 144

Compareixença de Francesc Solé, catedràtic emè-
rit de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01044/10
Decaïment p. 144

Compareixença de Xavier Ferrer, economista i co-
ordinador del Club de Prospectiva del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01046/10
Decaïment p. 144

Compareixença d’una representació de l’Oficina de 
l’Organització Internacional del Treball a Espanya amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 353-01047/10
Decaïment p. 144

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 pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01051/10
Substanciació p. 144

Compareixença de Manel Xifra, president de Co-
mexi Group, amb relació al Projecte de llei de formació i qua-
lificació professional de Catalunya
Tram. 353-01062/10
Substanciació p. 144
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Compareixença d’una representació del Síndic de 
Greuges amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01166/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 353-01167/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 353-01168/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01169/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01170/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença de representants de la Federació 
Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 353-01171/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença d’una representació del Gremi 
d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 353-01172/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença d’una representació del Gremi de 
Sales de Festes i Discoteques de la Província de Girona amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 353-01173/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Empresarial de Sales de Festa i Discoteques de Tarrago-
na amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01174/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Discoteques de Lleida i Província amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 353-01175/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i 
Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01176/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença d’una representació del Gremi de 
Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei 

d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre-
atives
Tram. 353-01177/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Provincial d’Hostaleria de Lleida amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 353-01178/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 353-01179/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana de Societats Musicals amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 353-01180/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença d’una representació del Gremi 
d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 353-01181/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 353-01182/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre-
atives
Tram. 353-01183/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença d’una representació de l’Ens de 
l’Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 353-01184/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença d’una representació de la Coordi-
nadora de Trabucaires de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 353-01185/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença d’una representació del Gremi de 
Firaires amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01186/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Internautes amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01187/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença del director general d’Execució Pe-
nal a la Comunitat i de Justícia Juvenil davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a explicar les actuacions en ma-
tèria de justícia juvenil i execució penal a la comunitat
Tram. 357-00517/10
Substanciació p. 147
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Compareixença del director general de Dret i d’En-
titats Jurídiques davant la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans per a informar sobre l’estat del Registre de la Propietat 
i del Registre Mercantil i sobre els efectes de l’agrupació i la 
supressió d’oficines
Tram. 357-00732/10
Substanciació p. 147

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a l’Ado-
lescència davant la Comissió de la Infància per a informar 
sobre la pobresa infantil
Tram. 357-00808/10
Substanciació p. 147

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Roger Torné davant la Comissió de la Infància per a informar 
sobre el seu projecte social de millorament del benestar de 
la infància mitjançant el contacte amb la natura
Tram. 357-00809/10
Substanciació p. 147

Compareixença d’Oriol Pujol i Ferrusola davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00841/10
Substanciació p. 148

Compareixença de Pere Pujol Ferrusola davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00843/10
Substanciació p. 148

Compareixença de Marta Pujol Ferrusola davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00845/10
Substanciació p. 148

Compareixença del director general d’Afers Multila-
terals i Europeus davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació per a presentar les prioritats i les lí-
nies d’actuació de la Direcció General d’Afers Multilaterals 
i Europeus
Tram. 357-01019/10
Substanciació p. 148

Compareixença del director de l’Institut Ramon Llull 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració per a explicar l’activitat de l’entitat
Tram. 357-01020/10
Substanciació p. 148

Compareixença del responsable dels Serveis Ter-
ritorials de Salut a Tarragona davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui les circumstàncies de la mort d’un pacient 
a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 25 de 
desembre de 2014
Tram. 357-01158/10
Substanciació p. 148

Compareixença del director dels Serveis Territori-
als de Salut a Tarragona davant la Comissió de Salut per a 
informar de la mort d’un veí de Tarragona i sobre l’efecte del 
tancament del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Univer-
sitari Joan XXIII
Tram. 357-01159/10
Substanciació p. 148

Compareixença del director mèdic de l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona, davant la Comissió de 
Salut per a informar de la mort d’un veí de Tarragona i sobre 
l’efecte del tancament del servei d’hemodinàmica de l’Hos-
pital Universitari Joan XXIII
Tram. 357-01160/10
Substanciació p. 148

Compareixença del responsable del Sistema 
d’Emergències Mèdiques davant la Comissió de Salut per a 
informar de la mort d’un veí de Tarragona i sobre l’efecte del 
tancament del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Univer-
sitari Joan XXIII
Tram. 357-01161/10
Substanciació p. 149

Compareixença de la directora de l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya davant la Comissió d’Interior 
per a informar sobre l’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 357-01272/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149

Compareixença de Joan Gallart Olivé, cap del Ser-
vei de Prevenció de la Subdirecció General Tècnica de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salva-
ments, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les 
activitats d’espectacles públics i recreatives i llur regulació
Tram. 357-01273/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149

Compareixença de Xavier Salvadó Rovira, cap de la 
Unitat Central de Jocs i Espectacles dels Mossos d’Esqua-
dra, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les 
activitats d’espectacles públics i recreatives i llur regulació
Tram. 357-01274/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149

Compareixença de Lluís Puig i Gordi, director ge-
neral de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives i llur regulació
Tram. 357-01275/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes d’Ensenya-
ment Secundari de Catalunya davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats per a exposar la seva posició sobre el 
futur de la formació professional
Tram. 357-01276/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149
Substanciació p. 149

Compareixença del director general de Presons da-
vant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar 
sobre l’enderroc del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelo-
na i el trasllat dels interns
Tram. 357-01277/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149

Compareixença d’una representació d’Oxfam In-
termón davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a presentar l’informe «Iguals. Acabem amb 
la desigualtat extrema. És hora de canviar les regles»
Tram. 357-01278/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 150

Compareixença d’Amadeu Altafaj i Tardio, repre-
sentant permanent davant la Unió Europea, davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a 
explicar les funcions que se li encomanen
Tram. 357-01279/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 150

Compareixença d’una representació de la Comuni-
tat Bahá’í de Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea per a explicar la situació dels bahaistes 
a l’Iran
Tram. 357-01280/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 150

Compareixença d’una representació del Consell 
Català del Moviment Europeu davant la Comissió d’Acció 
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Exterior i de la Unió Europea per a explicar les activitats eu-
ropeistes del Consell
Tram. 357-01281/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 150

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al novembre del 2014
Tram. 337-00045/10
Presentació p. 150

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària interina
Acord p. 150

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de manteniment i reparació 
de les instal·lacions de climatització i de la instal·lació d’un 
nou sistema de control i gestió del maquinari del Parlament 
de Catalunya
Tram. 615-00009/10
Anunci p. 151

Contractació de diverses cobertures d’asseguran-
ces del Parlament de Catalunya
Tram. 630-00003/10
Formalització del contracte p. 153
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 

O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.15. MOCIONS

Moció 183/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les propostes per al Pla d’inversions 
per a Europa
Tram. 302-00252/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 50, 05.03.2015, DSPC-P 99

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de març 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les propostes per al Pla d’inversions per a 
Europa (tram. 302-00252/10), presentada pel dipu-
tat Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
107980) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 108172).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya lamenta que en el dis-
seny inicial del Fons europeu d’inversions estratègi-
ques (FEIE) la dotació de capital per a les inversions 
sigui extremament reduïda i que el factor de palanque-
jament previst sigui molt poc realista, calculat sense 
cap evidència empírica ni experiència passada en les 
inversions del Banc Europeu d’Inversions; lamenta, 
així mateix, que en el disseny inicial els fons públics 
destinats al FEIE assumeixin el risc de totes les inver-
sions, mentre que els retorns serien majoritàriament 
privats, i lamenta també que part dels recursos del 
FEIE s’hagin tret dels recursos destinats inicialment 
a projectes de recerca en el marc del programa Horit-
zó 2020.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preo-
cupació per la manca de transparència en la selecció 
dels projectes per part del Grup de Treball, i demana 
assegurar que el finançament de projectes no respon-
gui a una lògica exclusivament privada.

3. El Parlament de Catalunya expressa a la Comissió 
Europea i al Govern de l’Estat que cal considerar la 
conveniència de les actuacions següents i fer les pro-
postes que corresponguin al Consell Europeu i al Par-
lament Europeu per a dur-les a terme: 

a) Ampliar la dotació del Fons europeu d’inversions 
estratègiques 2015-2017 amb més fons públics de ca-
ràcter europeu que no vagin en detriment dels recursos 
destinats a altres programes europeus ja aprovats o en 
execució, especialment els destinats a la recerca i la 
innovació, a la garantia d’ocupació juvenil i, en gene-
ral, a tots els fons estructurals.

b) Estudiar, en el cas de recol·locacions pressupostàri-
es, el cost d’oportunitat i en quina mesura es millora el 
retorn social i ambiental per causa de la reprograma-
ció d’aquestes despeses.

c) Instar els estats membres amb una sòlida posició fi-
nancera que s’han beneficiat en els darrers anys d’un 
cost inusualment reduït en l’accés als mercats de ca-
pitals a contribuir significativament a l’ampliació del 
Fons europeu d’inversions estratègiques 2015-2017.

d) Proposar un canvi de destinació dels fons no dispo-
sats del Mecanisme europeu d’estabilitat financera per 
a ampliar la dotació de recursos públics comunitaris 
del Fons europeu d’inversions estratègiques.

e) Proposar més aportació del Banc Europeu d’Inver-
sions al Fons europeu d’inversions estratègiques.

f) Disposar que la distribució d’una part significativa 
dels projectes que es presentin es faci entre les diverses 
regions institucionalment reconegudes i que respongui 
a les propostes formulades pels governs respectius, te-
nint en compte les possibles propostes dels agents eco-
nòmics i socials més representatius.

g) Garantir, en la proposta legislativa per a la constitu-
ció del Fons europeu d’inversions estratègiques 2015-
2017, un mecanisme democràtic de governança i un 
marc d’avaluació i seguiment democràtic del Fons per 
tal d’establir d’una manera transparent els criteris d’ús 
i funcionament i per a la selecció de projectes que ha-
gin d’ésser finançats.

h) Prioritzar a tot Europa els projectes que garantei-
xin la transició energètica i la reducció d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle i contaminants, i prioritzar 
també projectes que promoguin la creació de llocs de 
treball, especialment en zones afectades per un atur 
massiu.

i) Establir els mecanismes necessaris per a evitar que 
el cost de projectes d’iniciativa privada que es benefi-
ciïn del FEIE i que acabin essent inviables hagi d’ésser 
assumit pels contribuents, com ha passat recentment 
amb el cas Castor.

4. El Parlament de Catalunya censura el Govern de 
l’Estat per haver formulat la proposta de llista de pro-
jectes candidats a acollir-se al Fons europeu d’inversi-
ons estratègiques 2015-2017 d’una manera precipitada 
i mancada de transparència, sense que les comunitats 
autònomes hagin tingut temps suficient per a formular 
llurs propostes i sense consultar tots els agents econò-
mics i socials potencialment interessats.
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5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar treballant en la revisió i formulació d’una 
nova proposta de projectes per a presentar com a can-
didats al Pla Juncker, que permeti optimitzar el recur-
sos que ha de rebre Catalunya en el marc d’aquest pla, 
tenint en compte les possibles propostes dels agents 
econòmics i socials més representatius, que sigui ac-
tualitzada al llarg del temps en funció de les noves ne-
cessitats que puguin aparèixer i amb l’informe previ al 
Parlament.

b) Fer que els projectes que es presentin en el marc 
del denominat Pla Juncker –FEIE–, alhora que siguin 
compatibles amb els objectius estratègics de la Unió 
Europea, facilitin l’assoliment dels objectius i projec-
tes propis de Catalunya, prioritzant, a més dels ja de-
finits en la Moció 180/X d’aquest Parlament, aprovada 
el 5 de febrer passat, els que generin ocupació de qua-
litat, que redueixin les situacions d’exclusió social i de 
pobresa i que facin una contribució positiva a la lluita 
contra el canvi climàtic, com els que segueixen: 

1r. Les inversions en el millorament dels serveis pú-
blics vinculats a la salut, el benestar social i l’atenció 
a les persones dependents, l’educació, la formació pro-
fessional, la recerca i la innovació.

2n. Les infraestructures per a impulsar les energies re-
novables, les xarxes intel·ligents, el transport públic i 
ferroviari de mercaderies –corredor del Mediterrani– i 
el cicle de l’aigua: abastament, sanejament, recupera-
ció de cabals i qualitat de l’aigua dels rius i els aqüífers 
contaminats.

3r. Els projectes d’estalvi i eficiència energètica, de 
materials i la seva recuperació –economia circular–, 
en especial en l’àmbit de la reforma i rehabilitació ur-
banes i d’habitatges i de les activitats productives.

c) Fer arribar també els projectes que finalment s’acor-
din d’una manera directa i raonada a la Comissió Eu-
ropea i als diputats de Catalunya al Parlament Euro-
peu perquè en tinguin coneixement.

d) Instar el Govern de l’Estat a assumir els projectes 
que es presentin des de Catalunya i fer les gestions ne-
cessàries per a garantir que rebin la contribució que 
correspon a Catalunya com a motor econòmic de la 
península Ibèrica.

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

Moció 184/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la renda mínima d’inserció per al 2015 
i de suport a les empreses d’inserció
Tram. 302-00256/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 50, 05.03.2015, DSPC-P 99

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de març 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la inserció laboral de persones amb dificul-
tats (tram. 302-00256/10), presentada pel diputat Ori-
ol Amorós i March, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 107962), pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107981), pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 108173) i 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 108176).

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

Moció

1. Parlament de Catalunya insta el Govern a aprofitar 
la dotació pressupostària de 185 milions d’euros del 
programa de la renda mínima d’inserció (RMI) per a 
l’exercici del 2015 amb els objectius següents: 

a) Incrementar el nombre de persones titulars i el nom-
bre de persones beneficiàries i millorar la taxa de co-
bertura d’aquesta prestació.

b) Promoure entre els beneficiaris del programa amb 
itineraris d’inserció laboral la compatibilitat de la 
prestació de la RMI amb el treball parcial de les per-
sones titulars, garantint que en el moment de la pèrdua 
del contracte parcial o ingrés extraordinari es recuperi 
de manera immediata el total de la prestació.

c) Resoldre tots els expedients aprovats pendents d’ac-
cedir al programa i garantir que totes les persones sol-
licitants de la prestació durant el 2015 que hi tinguin 
dret hi puguin accedir.

d) Atendre dins el 2015 un mínim de cinc mil benefi-
ciaris per a valorar-ne l’ocupabilitat.

e) Gestionar els pagaments endarrerits de la RMI per 
a la reducció i l’eliminació progressiva dels endarre-
riments.

f) Intensificar les accions d’inserció de les persones 
que són titulars de la prestació de la RMI des de fa 
gairebé seixanta mesos.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar-li l’estudi d’avaluació de la renda mínima d’inser-
ció sobre l’eficàcia del programa, la taxa de cobertura 
i un nou sistema d’indicadors d’acord amb la Moció 
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60/10 del Parlament de Catalunya, sobre la renda mí-
nima d’inserció.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar-li, en el termini de tres mesos, un projecte de llei 
de reforma de la renda mínima d’inserció amb els ob-
jectius aprovats en la Moció 60/X.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reunir i 
escoltar tots els membres de la comissió de seguiment 
de la RMI per a debatre el projecte de llei de reforma 
de la renda mínima d’inserció i, amb aquesta finalitat, 
convocar una reunió d’aquesta comissió dins el primer 
trimestre del 2015.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer una 
nova convocatòria del Programa Treball i Formació, 
dotada amb un total de 13,5 milions d’euros i a em-
prendre les accions següents relacionades amb aquest 
programa: 

a) Presentar-li un informe d’avaluació del programa 
que inclogui el nivell d’inserció assolit, el nivell de co-
bertura social –en els casos en què no s’hagi assolit la 
inserció laboral– dels usuaris, l’impacte econòmic de 
la implementació, l’impacte pressupostari, la valoració 
dels agents participants i la valoració dels beneficiaris.

b) Mantenir la participació en el programa dels ens lo-
cals i de les entitats del tercer sector.

c) Obrir una nova línia de participació en el programa 
per a les empreses d’inserció havent dialogat prèvia-
ment amb la federació que les representa.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampli-
ar el suport a les empreses d’inserció com a instrument 
d’èxit per a la inserció laboral de les persones en risc 
d’exclusió social, mitjançant les accions següents: 

a) Ampliar el programa de suport a la contractació per 
a empreses d’inserció en mig milió d’euros més res-
pecte a la quantitat invertida en l’exercici del 2014.

b) Obrir un programa específic, dins l’estratègia de la 
garantia juvenil, orientat a persones joves en risc d’ex-
clusió social.

c) Participar en el Programa Treball i Formació.

d) Impulsar clàusules socials en la contractació públi-
ca que facin reserves de mercat per a la inserció de 
persones en risc d’exclusió social per mitjà d’empreses 
d’inserció.

e) Obrir un diàleg amb la Federació d’Empreses d’Inser-
ció de Catalunya per a millorar les convocatòries d’ajuts 
a la contractació i de contractació de tècnics d’acompa-
nyament i els criteris de distribució d’aquests darrers.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar 
el programa d’inserció laboral de persones discapaci-
tades a l’empresa ordinària mitjançant els serveis in-
tegrals d’orientació, acompanyament i suport amb un 
mínim de 5,4 milions d’euros i a: 

a) Reconèixer la singularitat i l’especialització del mo-
del d’inclusió laboral de persones amb discapacitat o 
trastorn mental al mercat ordinari de treball i, d’una 
manera especifica, de la metodologia del treball amb 
suport.

b) Introduir en el debat del Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya la possibilitat d’incloure els serveis de suport 
especialitzat i territorialitzats d’inserció laboral de 
persones amb discapacitat o trastorn mental al mercat 
ordinari de treball en la cartera de serveis del Sistema 
d’Ocupació de Catalunya.

c) Dissenyar dins l’any 2015 un sistema de concerta-
ció, per mitjà de contractes programa, amb les entitats 
socials prestadores per a la prestació de serveis d’in-
serció laboral de persones amb discapacitat o trastorn 
mental al mercat ordinari de treball.

d) Obrir un programa específic, dins l’estratègia de la 
garantia juvenil, orientat a programes per a inserció en 
l’empresa ordinària de persones joves en situació de 
risc amb discapacitat que tingui en compte el grau de 
discapacitat.

e) Introduir en el debat del Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya la possibilitat d’incloure la cartera de serveis 
especialitzats i la regulació del procés administratiu 
de contractació d’entitats socials sense ànim de lucre.

f) Garantir la subvenció pluriennal 2015–2016 ajusta-
da als períodes reals d’execució de gener a desembre.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampli-
ar el suport als centres especials de treball (CET) com 
a model d’èxit en la inserció laboral de les persones 
amb discapacitats a partir de les actuacions següents: 

a) Ampliar-ne el suport financer durant l’exercici del 
2015 amb un mínim de 4 milions d’euros respecte a 
l’exercici del 2014, en el supòsit que l’Estat mantingui 
la mateixa aportació.

b) Treballar pel reconeixement de l’itinerari del treball 
protegit, tant pel que respecta a la creació, el manteni-
ment i la promoció de qualitat de llocs de treball com 
també al possible trànsit a entorns ordinaris.

c) Treballar pel reconeixement del dret al suport per a 
les persones amb discapacitat d’especial dificultat als 
drets de orientació, formació i intermediació garantits 
per la llei.

d) Incorporar les dades de tipologia i grau de discapa-
citat com a dades preceptives i convenientment seg-
mentades en els instruments estratègics operatius del 
sistema d’ocupació.

e) Incorporar a les bases de subvenció criteris de prio-
rització a la contractació de qualitat i a la incorporació 
de l’especial dificultat.
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f) Obrir un diàleg amb el sector per a eliminar els ac-
tuals criteris de límit màxim de les unitats de suport a 
l’activitat professional (USAP), atès que sense aquest 
servei la contractació de persones discapacitades d’es-
pecial dificultat es fa inviable.

g) Estudiar la viabilitat de crear un nou programa de 
contractes de formació dual en centres especials de 
treball d’iniciativa social que tingui un abast plurien-
nal, inclogui la formació amb certificat de professiona-
litat, inserció en un centre especial de treball o en una 
empresa ordinària, per a persones discapacitades amb 
especials dificultats, amb un servei de suport, amb un 
nivell de subvenció al salari en funció del grau de dis-
capacitat i del grau d’incorporació efectiva al treball.

h) Promoure el centre especial de treball com a pos-
sible sortida dels alumnes dels centres d’educació es-
pecial.

i) Obrir un programa específic, dins l’estratègia de la 
garantia juvenil, orientat a programes per a inserció 
en centres especials de treball de persones joves en si-
tuació de risc amb discapacitat que tingui en compte 
el grau de discapacitat dins els límits de la normativa 
vigent.

9. El Parlament de Catalunya es compromet a tenir 
substanciades abans del 27 d’abril de 2015 totes les 
compareixences amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania, establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

10. El Parlament de Catalunya manifesta el compro-
mís amb els drets de les dones –els drets laborals in-
closos– i insta totes les empreses a respectar-los es-
crupolosament, i en especial els que fan referència a la 
conciliació de la vida laboral i familiar i a les mesures 
per a combatre la desigualtat de gènere en l’àmbit la-
boral.

11. El Parlament de Catalunya manifesta que el sector 
de la telefonia mòbil és un sector estratègic del país i 
que cal fer totes les actuacions necessàries per a afa-
vorir-ne el desenvolupament, i amb relació a la possi-
ble deslocalització de l’empresa Euroterminal del grup 
Anovo, de l’Hospitalet de Llobregat: 

a) Expressa el seu suport i la seva solidaritat als treba-
lladors d’aquesta empresa.

b) Rebutja el tancament de la planta d’Euroterminal 
del grup Anovo a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.

c) Insta el Govern a continuar actuant, des de l’àm-
bit de les relacions laborals i des la política industrial, 
davant la direcció d’Anovo, i del seu principal client, 
Orange, a fi d’evitar-ne la deslocalització i afavorir el 
manteniment de l’activitat industrial a Catalunya en el 
sector de la telefonia mòbil.

d) Insta el Govern a elaborar, conjuntament amb l’em-
presa i amb la participació dels treballadors, un pla in-

dustrial per a la viabilitat de futur de l’activitat en el 
sector de la reparació de la telefonia mòbil.

e) Expressa el seu rebuig a la decisió de l’empresa 
Orange de forçar la deslocalització de l’empresa Euro-
terminal, quan aquesta té un potencial d’activitat d’al-
ta qualitat i rendiment econòmic en la seva planta de 
l’Hospitalet de Llobregat.

12. El Parlament de Catalunya manifesta que el sector 
d’equips i components per a l’automoció és un sector 
estratègic del país i que cal fer totes les actuacions ne-
cessàries per a afavorir-ne el desenvolupament, i amb 
relació al possible tancament de l’empresa Fábrica 
Ibérica de Altavoces (Faibal), de Vacarisses: 

a) Expressa el seu suport i la seva solidaritat als treba-
lladors d’aquesta empresa.

b) Insta el Govern a continuar treballant amb totes les 
actuacions que estiguin al seu abast, des de l’àmbit de 
les relacions laborals i des de la política industrial, da-
vant la direcció de Faibal, a fi d’evitar-ne el possible 
tancament.

13. El Parlament de Catalunya manifesta la importàn-
cia del sector d’embalatges plàstics i la necessitat de 
fer totes les actuacions necessàries per a afavorir-ne el 
desenvolupament, i amb relació al possible tancament 
de l’empresa Mondi Ibérica, de Polinyà: 

a) Expressa el seu suport i la seva solidaritat als treba-
lladors d’aquesta empresa.

b) Insta el Govern a treballar des de tots els àmbits, 
relacions laborals i política industrial, davant la direc-
ció de Mondi Ibérica, a fi d’evitar-ne el possible tanca-
ment, que afecta 110 treballadors.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

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

Moció 185/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la gestió del canal Segarra-Garrigues
Tram. 302-00253/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 50, 05.03.2015, DSPC-P 99

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de març 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la gestió del canal Segarra-Garrigues (tram. 
302-00253/10), presentada per la diputada Sara Vilà 
Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
108161), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
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Catalunya (reg. 108163), pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 108167), pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 108174) i 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 108175).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya es compromet a celebrar 
un debat monogràfic al juny del 2015 en la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb tots els agents implicats en el desenvolu-
pament, el futur i la sostenibilitat econòmica i ambien-
tal del canal Segarra-Garrigues. En aquest debat s’han 
de presentar l’informe definitiu del Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sostenible i l’informe de la 
Sindicatura de Comptes sobre Regsega corresponent 
a l’exercici 2010-2011. Les conclusions del debat han 
d’ésser votades en format de proposta de resolució en 
la sessió següent de la Comissió.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer, una vegada finalitzat el debat monogràfic, una 
auditoria economicofinancera de caràcter independent 
i participatiu que avaluï els costos que ha generat la 
gestió que Regsega ha fet, des del 2003 fins al 2014, 
del projecte de regadiu del canal Segarra-Garrigues, 
sense que això afecti el calendari d’execució de les 
obres.

b) Publicar les conclusions de la darrera revisió dels 
projectes en fase d’execució i redimensionament de 
l’obra i potenciar la col·laboració amb corporacions 
d’usuaris locals i empreses de la zona afectada, estudi-
ant la reducció dels costos energètics amb l’ús d’ener-
gies renovables i incloent-hi la consulta i la participa-
ció activa de les organitzacions professionals agràries.

c) Garantir –amb la col·laboració de l’Agència Catala-
na de l’Aigua, que ha d’actuar davant els organismes 
competents– el manteniment d’un cabal suficient del 
Segre i els seus afluents, tenint en compte la disminu-
ció de cabal que estan experimentant.

d) Garantir l’accés dels futurs regants a l’aigua de reg 
per mitjà d’un finançament adequat de l’alta al reg i 
de les instal·lacions dels sistemes de reg, i també d’un 
preu de l’aigua que garanteixi la viabilitat de les ex-
plotacions per a evitar l’especulació del sòl agrari; i 
encarregar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural que agiliti ordres 
d’ajut en aquesta línia i a l’Institut Català de Finances 
que n’estableixi les condicions.

e) Informar, a petició de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, del 
compliment de les mesures correctores i compensatò-
ries d’impacte ambiental que estableixen la declaració 
d’impacte ambiental i l’acord del Govern del 2010, i 
revisar el pla de finançament.

f) Garantir que el canal Segarra-Garrigues no serà 
una infraestructura de subministrament d’aigua a les 
conques internes de Catalunya per a cobrir desviaci-
ons econòmiques, si s’escauen. Si en algun moment té 
problemes de viabilitat econòmica, s’han de tenir en 
compte totes les actuacions possibles que representin 
un benefici social, econòmic i ambiental per al territo-
ri per on passa.

g) Garantir l’abastament d’aigua potable als municipis 
de l’àmbit d’influència del canal que no en poden obte-
nir per altres mecanismes.

h) Estudiar les modificacions legislatives a la baixa ne-
cessàries per a posar fi al greuge que comporta per a 
les petites explotacions arribar al 80% de les hectàrees 
per a desenvolupar el reg d’un sector.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

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

Moció 186/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la situació dels bombers voluntaris
Tram. 302-00254/10

Aprovació

Ple del Parlament

Sessió 50, 05.03.2015, DSPC-P 99

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de març 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la situació dels bombers voluntaris (tram. 302-
00254/10), presentada pel diputat Pere Calbó i Roca, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 107882), pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 108164), pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 108171) i pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 108180).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Estudiar la viabilitat d’atorgar la condició d’agent de 
l’autoritat al bomber voluntari quan exerceix funcions 
de bomber.

b) Establir, amb caràcter urgent, un sistema que per-
meti que el bomber voluntari pugui rebre assistència 
sanitària gratuïta i percepcions per les lesions que pu-
gui patir en acte de servei.
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c) Garantir la cobertura de les baixes per lesió o ac-
cident dels bombers voluntaris produïdes durant la 
prestació de serveis, concertant les assegurances que 
siguin necessàries per a aquesta finalitat, i garantir 
també les percepcions per les dites baixes.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

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

Moció 187/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la lluita contra la pobresa i les desi-
gualtats socials
Tram. 302-00257/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 50, 05.03.2015, DSPC-P 99

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de març 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la lluita contra la pobresa i les desigual-
tats socials (tram. 302-00257/10), presentada pel di-
putat José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
108170).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir 
íntegrament, abans d’acabar l’actual període de sessi-
ons, els compromisos, les mesures i els acords assolits 
en el ple extraordinari sobre la lluita contra la pobresa 
i les desigualtats del 13 de març de 2014, recollits en 
la Resolució 577/X, sobre l’increment de la pobresa i 
les desigualtats.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

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

Moció 188/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’increment de la pobresa i les des-
igualtats
Tram. 302-00258/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 50, 05.03.2015, DSPC-P 99

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de març 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats 
(tram. 302-00258/10), presentada per la diputada Eva 
Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 107982), pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 108166), pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 108169) i 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 108177).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a empren-
dre, de manera urgent, les actuacions necessàries per a 
complir els compromisos amb aquest Parlament i amb 
els agents i entitats socials, i a atendre les necessitats 
bàsiques de les persones més vulnerables de la societat.

2. Amb relació a la protecció dels infants vulnerables, 
el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Assegurar que el llindar de renda que dóna dret als 
ajuts per a infant a càrrec s’apliqui per a totes les fa-
mílies amb ingressos inferiors als 16.000 euros. En el 
mateix sentit, recuperar progressivament les prestaci-
ons per fills a càrrec, parts múltiples, adopcions i aco-
lliments per a garantir que totes les famílies amb in-
gressos inferiors a 35.000 euros la puguin percebre.

b) Estudiar la implementació d’una renda infantil ga-
rantida en forma de prestació econòmica a la qual tin-
guin accés els infants en situació de privació material, 
de conformitat amb el que estableix la Llei 13/2006, 
del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter eco-
nòmic, per a oferir a les famílies amb infants o ado-
lescents menors d’edat en situació de vulnerabilitat un 
recurs econòmic per a cobrir les necessitats bàsiques 
d’alimentació, roba i material escolar.

c) Garantir que els sol·licitants d’ajuts de menjador que 
compleixin els actuals barems per a l’atorgament de 
beques pel que fa al llindar de renda siguin beneficia-
ris d’un ajut.

3. Amb relació a l’augment de la cobertura de les ne-
cessitats bàsiques, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern a: 
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1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la sanitat
Tram. 300-00277/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la di-
versitat i la inclusió en els centres educatius
Tram. 300-00278/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Interpel·lació al Govern sobre el sistema per 
a l’autonomia personal i l’atenció a la depen-
dència
Tram. 300-00279/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 05.03.2015, DSPC-P 99.

Interpel·lació al Govern sobre el sistema bi-
bliotecari
Tram. 300-00280/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de funció pública
Tram. 300-00281/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 05.03.2015, DSPC-P 99.

a) Revisar la dotació dels ajuts d’urgència social per 
als ens locals, per mitjà del contracte programa pen-
dent de signar aquest 2015, dotant-los de recursos eco-
nòmics suficients per a donar suport als serveis socials 
bàsics i fer front a l’augment i al risc de cronicitat de 
les situacions d’urgència social.

b) Dotar dels recursos adequats per al 2015 la presta-
ció garantida de servei bàsic per a atendre necessitats 
d’alimentació de persones i famílies en situació d’ur-
gència social i que necessiten ajuda per a la subsistèn-
cia, d’acord amb el que estableix la disposició addi-
cional cinquena, relativa a la prestació del servei de 
distribució d’aliments, de la Llei de mesures fiscals, 
financeres i administratives del 2015.

4. Amb relació al sistema de garantia de rendes, el 
Parlament de Catalunya es compromet a tenir substan-
ciades totes les compareixences amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania, es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, abans del 27 d’abril de 2015.

4. Amb relació al compliment de la Resolució 577/X, 
sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar-li, durant el primer semestre del 2015, el 
mapa de prestacions socials a Catalunya, i també el 
model d’ordenació del conjunt de polítiques de presta-
cions de la Generalitat orientades a la integració social 
i laboral, i definir les relacions de complementarietat 
i subsidiarietat entre les diverses prestacions, inclo-
ent-hi les econòmiques i les no econòmiques.

b) Presentar i debatre, abans de finir el mes de maig 
del 2015, l’informe d’avaluació de les polítiques i l’es-
tat de la inclusió social a Catalunya a què fa referència 
l’apartat 1.f de la Resolució 577/X, sobre l’increment 
de la pobresa i les desigualtats.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

El secretari quart La presidenta
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català
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Interpel·lació al Govern sobre el Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 300-00282/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 05.03.2015, DSPC-P 99.

Interpel·lació al Govern sobre la línia 9 del 
metro
Tram. 300-00283/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 05.03.2015, DSPC-P 99.

Interpel·lació al Govern sobre la creació d’es-
tructures d’estat
Tram. 300-00284/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 05.03.2015, DSPC-P 99.

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

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política universitària
Tram. 302-00255/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 50, tingu-
da el 05.03.2015, DSPC-P 99.
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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 d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 200-00022/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris

Admissió a tràmit: Mesa de la CJDH, 29.10.2014

Grup Parlamentari de Ciutadans

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-02042/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 
352-02043/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Notaris de Catalunya (tram. 352-02044/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona (tram. 
352-02045/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat 
Immobiliària de Catalunya (tram. 352-02046/10)

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

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-02050/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de l’Advocacia Catalana (tram. 352-02051/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Notaris de Catalunya (tram. 352-02052/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils 
i de Béns Mobles de Catalunya (tram. 352-02053/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barce-
lona (tram. 352-02054/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (tram. 352-
02055/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne (tram. 352-
02056/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
(tram. 352-02057/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-
Lleida (tram. 352-02058/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (tram. 
352-02059/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobi-
liària de Catalunya (tram. 352-02060/10)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i Fa-
varó, director de la Comissió de Codificació de Cata-
lunya (tram. 352-02061/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, 
registrador de la propietat i president de la Secció de 
Drets Reals de la Comissió de Codificació de Catalu-
nya (tram. 352-02062/10)

Proposta de compareixença de Sergio Nasarre Aznar, 
responsable de la Càtedra d’Habitatge de la Universi-
tat Rovira i Virgili (tram. 352-02063/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 
352-02064/10)

Proposta de compareixença de Luis Alfredo Suárez 
Arias, registrador de la propietat i president del De-
ganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya (tram. 352-02065/10)

Proposta de compareixença de Carles Sala i Roca, 
secretari d’Habitatge i Millora Urbana (tram. 352-
02066/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne (tram. 352-
02067/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana  
de Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de 
Catalunya (tram. 352-02068/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat 
Immobiliària de Catalunya (tram. 352-02069/10)
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Proposta de compareixença d’una representació del 
Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya (tram. 352-02070/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Notaris de Catalunya (tram. 352-02071/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de 
Catalunya (tram. 352-02072/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 
352-02073/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de 
Finques de Catalunya (tram. 352-02074/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (tram. 352-02075/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Observatori de Dret Privat de Catalunya (tram. 352-
02076/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne (tram. 352-
02077/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (tram. 
352-02078/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
(tram. 352-02079/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Observatori dels Drets Econòmics Socials i Cultu-
rals (tram. 352-02080/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’associació Prohabitatge (tram. 352-02081/10)

Proposta de compareixença de Sergio Nasarre Aznar, 
catedràtic de dret civil i director de la Càtedra d’Ha-
bitatge a la Universitat Rovira i Virgili (tram. 352-
02082/10)

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació de Municipis de Catalunya (tram. 352-
02083/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(tram. 352-02084/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tèc-
nics i Enginyers d’Edificació de Catalunya (tram. 352-
02085/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 
352-02086/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Notaris de Catalunya (tram. 352-02087/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya (tram. 352-02088/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Gremis de Constructors i Obres de Cata-
lunya (tram. 352-02089/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de 
Catalunya (tram. 352-02090/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobi-
liària de Catalunya (tram. 352-02091/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (tram. 
352-02092/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de 
Catalunya (tram. 352-02093/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Institut Català del Sòl (tram. 352-02094/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya 
(tram. 352-02095/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i 
Habitatge. AVS Catalunya (tram. 352-02096/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (tram. 
352-02097/10)

Grup Parlamentari del Partit Popular  
de Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona (tram. 
352-02098/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Notaris de Catalunya (tram. 352-02099/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-02100/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobi-
liària de Catalunya (tram. 352-02101/10)

Proposta de compareixença d’Albert Vaquer Aloy, ca-
tedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida (tram. 
352-02102/10)
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Proposta de compareixença de Rafael Castiñeira Car-
nicero, registrador de la propietat a Rubí (Vallès Occi-
dental), (tram. 352-02103/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades

Comissió de Justícia i Drets Humans, 

20.11.2014, DSPC-C 541

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona (tram. 353-00946/10)

Compareixença d’una representació del Consell 
dels Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 353-
00947/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya (tram. 353-00948/10)

Compareixença d’una representació del Consell Gene-
ral de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya 
(tram. 353-00949/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Ca-
talunya (tram. 353-00950/10)

Compareixença d’una representació del Deganat dels 
Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mo-
bles de Catalunya (tram. 353-00951/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (tram. 
353-00952/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (tram. 353-00953/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
pel Dret a un Habitatge Digne (tram. 353-00954/10)

Compareixença d’una representació de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector Social de Catalunya (tram. 353-
00955/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya 
(tram. 353-00956/10)

Compareixença d’una representació del Consell Naci-
onal de la Joventut de Catalunya (tram. 353-00957/10)

Compareixença de Joan Carles Ollé i Favaró, direc-
tor de la Comissió de Codificació de Catalunya (tram. 
353-00958/10)

Compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, registrador de 
la propietat i president de la Secció de Drets Reals de 
la Comissió de Codificació de Catalunya (tram. 353-
00959/10)

Compareixença de Sergio Nasarre Aznar, responsable 
de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i 
Virgili (tram. 353-00960/10)

Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Ur-
bana (tram. 353-00961/10)

Compareixença d’una representació de la Sala Civil i 
Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(tram. 353-00962/10)

Compareixença d’una representació de l’Observatori 
de Dret Privat de Catalunya (tram. 353-00963/10)

Compareixença d’una representació de l’Observatori 
dels Drets Econòmics Socials i Culturals (tram. 353-
00964/10)

Compareixença d’una representació de l’associació 
Prohabitatge (tram. 353-00965/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya (tram. 353-00966/10)

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques (tram. 353-
00967/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Engi-
nyers d’Edificació de Catalunya (tram. 353-00968/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Gremis de Constructors i Obres de Catalunya (tram. 
353-00969/10)

Compareixença d’una representació de la Cambra 
de Contractistes d’Obres de Catalunya (tram. 353-
00970/10)

Compareixença d’una representació de l’Institut Cata-
là del Sòl (tram. 353-00971/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (tram. 353-
00972/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge - AVS 
Catalunya (tram. 353-00973/10)

Compareixença d’Albert Vaquer Aloy, catedràtic 
de dret civil de la Universitat de Lleida (tram. 353-
00974/10)

Compareixença de Rafael Castiñeira Carnicero, regis-
trador de la propietat a Rubí (Vallès Occidental) (tram. 
353-00975/10)
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Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Ensenyament i Universitats 

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en sessió 
tinguda el dia 26 de febrer de 2015, ha nomenat la po-
nència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya (tram. 200-00026/10) i les esmenes 
presentades, d’acord amb l’article 109.1 i els concor-
dants del Reglament del Parlament. La Ponència és in-
tegrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
M. Victòria Forns i Fernández

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Marta Vilalta i Torres

Grup Parlamentari Socialista
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Fernando Sánchez Costa

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carlos Carrizosa Torres

Grup Mixt
Quim Arrufat Ibáñez

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015

El secretari de la Comissió, Xavier Cima i Ruiz; el pre-
sident de la Comissió, Xavier Sabaté i Ibarz

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Ensenyament i Universitats 

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en sessió 
tinguda el dia 26 de febrer de 2015, ha nomenat la po-
nència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 200-00027/10) i les esmenes presentades, 
d’acord amb l’article 109.1 i els concordants del Re-
glament del Parlament. La Ponència és integrada pels 
diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Ramona Barrufet i Santacana

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Agnès Russiñol i Amat

Grup Parlamentari Socialista
Xavier Sabaté i Ibarz

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Rafael Luna Vivas

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carlos Carrizosa Torres

Grup Mixt
Quim Arrufat Ibáñez

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015

El secretari de la Comissió, Xavier Cima i Ruiz; el pre-
sident de la Comissió, Xavier Sabaté i Ibarz

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 108535; 108543; 
108546).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: 05.03.2015.

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

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 20.02.2015

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença de d’una representació de 
l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-02741/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordena-
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ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(tram. 352-02742/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02743/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives (tram. 352-02744/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de 
Restauració i Musicals amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02745/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona 
i Província amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(tram. 352-02746/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02747/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Firaires de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02748/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives (tram. 352-02749/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Societats Musicals amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives (tram. 352-02750/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives (tram. 352-02751/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Internautes amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives (tram. 352-02753/10)

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

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives (tram. 352-02778/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives (tram. 352-02779/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives (tram.352-02780/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Recre-
atives Musicals amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació de les activitats d’espectacles públics i recreati-
ves (tram. 352-02781/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió de Músics de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives (tram. 352-02782/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Festivals de Jazz dels Països Catalans 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02783/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 
352-02784/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi de Sales de Festes i Discoteques de Barcelona 
i Província amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(tram.352-02785/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Català de la Música amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives (tram. 352-02786/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives (tram. 352-02787/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02788/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives (tram. 352-02789/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives (tram. 352-02790/10)
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Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02791/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Organitzacions d’Empresaris de Sales de 
Festes i Discoteques de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives (tram. 352-02792/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Coordinadora de Sales de Concerts de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02793/10)

Proposta de compareixença de Josep Mir, professor 
de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02794/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02795/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02796/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02797/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02798/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Internautes amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives (tram. 352-02799/10)

Proposta de compareixença d’una representació de les 
plataformes de venda d’entrades per Internet amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives (tram. 352-02802/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives (tram. 352-02804/10)

Grup Parlamentari de Ciutadans

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb rela-

ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives (tram. 352-02805/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Tècnics i Tècniques de l’Espectacle 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(tram. 352-02806/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Empresarial de Sales de Festa i Discote-
ques de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recrea-
tives (tram. 352-02807/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Discoteques de Lleida i Província amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-02808/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02809/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Representants, Promotors i Mànagers 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(tram. 352-02810/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02811/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(tram.352-02812/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02813/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió d’Associacions Empresarials de la Indústria 
Cultural Espanyola amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02814/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 
352-02815/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Coordinadora de Sales Alternatives de Catalunya 
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amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02816/10)

Grup Parlamentari del Partit popular  
de Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02817/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(tram. 352-02818/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Coordinadora de Trabucaires de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives (tram. 352-02819/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives (tram. 352-02820/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Activitats de Restauració i Mu-
sicals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 
352-02821/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives (tram. 352-02822/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Societats Musicals amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives (tram. 352-02823/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives (tram. 352-02824/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Provincial d’Hosteleria de Lleida amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives (tram. 352-02825/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives (tram. 352-02826/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi de Sales de Festes i Discoteques de la provín-
cia de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordena-

ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(tram. 352-02827/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02828/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona 
i Província amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(tram. 352-02829/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives (tram. 352-02830/10)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença d’una representació dels 
serveis jurídics del Gremi d’Empresaris de Cinemes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(tram. 352-02834/10)

Proposta de compareixença de Francisco Valver-
de, advocat, en representació del Gremi de Firaires, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02835/10)

Proposta de compareixença d’una representació dels 
serveis jurídics de la Federació d’Ateneus de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 
352-02836/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana  
de Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(tram. 352-02837/10)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Internautes amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre-
atives (tram. 352-02838/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Coordinadora de Trabucaires de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives (tram. 352-02839/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
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tats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02840/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives (tram. 352-02841/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02842/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Provincial d’Hostaleria de Lleida amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives (tram. 352-02844/10)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives (tram. 352-02845/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de 
Restauració i Musicals amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02846/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02847/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi de Firaires amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recrea-
tives (tram. 352-02848/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives (tram. 352-02849/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Societats Musicals amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives (tram. 352-02850/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives (tram. 352-02851/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02852/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Síndic de Greuges amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recrea-
tives (tram. 352-02854/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives (tram. 352-02855/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02856/10)

Proposta de compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, ca-
tedràtic de dret administratiu de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 
352-02857/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02858/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02859/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02860/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi de Sales de Festes i Discoteques de la Provín-
cia de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(tram. 352-02861/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Empresarial de Sales de Festa i Discote-
ques de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recrea-
tives (tram. 352-02862/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Discoteques de Lleida i Província 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02863/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona 
i Província amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(tram. 352-02864/10)
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Grup Mixt

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02865/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Coordinadora de Casals i Ateneus dels Països Ca-
talans amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 
352-02866/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades

Comissió d’Interior, 26.02.2015, DSPC-C 634

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença d’una representació del Síndic de 
Greuges amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 
353-01166/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 353-01167/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives (tram. 353-01168/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Gene-
ral de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recrea-
tives (tram. 353-01169/10)

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 
353-01170/10)

Compareixença de representants de la Federació Cata-
lana de Locals d’Oci Nocturn amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives (tram. 353-01171/10)

Compareixença d’una representació del Gremi d’Em-
presaris de Discoteques de Barcelona i Província amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives (tram. 353-01172/10)

Compareixença d’una representació del Gremi de Sa-
les de Festes i Discoteques de la Província de Girona 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 353-
01173/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Empresarial de Sales de Festa i Discoteques de Tar-
ragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 
353-01174/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Discoteques de Lleida i Província amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives (tram. 353-01175/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i 
Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 
353-01176/10)

Compareixença d’una representació del Gremi de Res-
tauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 353-01177/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Provincial d’Hostaleria de Lleida amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives (tram. 353-01178/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives (tram. 353-01179/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Catalana de Societats Musicals amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives (tram. 353-01180/10)

Compareixença d’una representació del Gremi d’Em-
presaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives (tram. 353-01181/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 353-
01182/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 353-01183/10)

Compareixença d’una representació de l’Ens de l’As-
sociacionisme Cultural Català amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives (tram. 353-01184/10)

Compareixença d’una representació de la Coordinado-
ra de Trabucaires de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives (tram. 353-01185/10)

Compareixença d’una representació del Gremi de Fi-
raires amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
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les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 
353-01186/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Internautes amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(tram. 353-01187/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions  
i grups socials rebutjades

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02743/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió de Músics de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives (tram. 352-02782/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Festivals de Jazz dels Països Catalans 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02783/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 
352-02784/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Català de la Música amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives (tram. 352-02786/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives (tram. 352-02789/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02790/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02791/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Organitzacions d’Empresaris de Sales de 
Festes i Discoteques de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives (tram. 352-02792/10)

Proposta de compareixença de Josep Mir, professor 
de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, 

amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02794/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02795/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02796/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02797/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02798/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives (tram. 352-02804/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Tècnics i Tècniques de l’Espectacle 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(tram. 352-02806/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Representants, Promotors i Mànagers 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(tram. 352-02810/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02811/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 
352-02812/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02813/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió d’Associacions Empresarials de la Indústria 
Cultural Espanyola amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02814/10)
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Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 
352-02815/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Coordinadora de Sales Alternatives de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-02816/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-
02852/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Coordinadora de Casals i Ateneus dels Països Ca-
talans amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 
352-02866/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions  
i grups socials retirades

Proposta de compareixença d’una representació de les 
plataformes de venda d’entrades per Internet amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives (tram. 352-02802/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02842/10)

Proposta de compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, ca-
tedràtic de dret administratiu de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 
352-02857/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02858/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02859/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 352-02860/10)

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 108536; 108542; 
108547).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.03.2015; 09:30 h.

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 200-00039/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
108541; 108548).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.03.2015; 09:30 h.

Projecte de llei sobre les organitzacions in-
terprofessionals agroalimentàries de Cata-
lunya
Tram. 200-00040/10

Text presentat
Reg. 107441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu-
eix a continuació:

«A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, s’aprova l’Avant-
projecte de llei sobre les organitzacions interprofes-
sionals agroalimentàries de Catalunya, i s’autoritza el 
conseller perquè el presenti al Parlament.»
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I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 24 de febrer de 2015.

Projecte de llei sobre les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries de 
Catalunya

Un dels principals objectius de la Política agrària co-
munitària és l’orientació de les produccions agràries a 
les necessitats del mercat, amb la flexibilització dels 
mecanismes d’intervenció que permetin una major 
adequació de l’oferta agrària a la demanda.

Les organitzacions interprofessionals agroalimentàri-
es han experimentat un important desenvolupament, 
i s’han configurat com a òrgans de coordinació i col-
laboració dels diferents sectors del sistema agroali-
mentari.

La present Llei es dicta a l’empara de l’article 116.1 de 
l’Estatut d’autonomia, que atribueix a la Generalitat, 
respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les 
competències que li atribueixen els articles 149.1.13 i 
16 de la Constitució, la competència exclusiva per a la 
regulació i el desenvolupament de l’agricultura, la ra-
maderia i el sector agroalimentari.

El sector agroalimentari té un important valor estratè-
gic per a l’economia de Catalunya, tal com reflecteixen 
les magnituds econòmiques sobre la seva participació 
al PIB, la balança comercial, el nombre d’empreses, el 
valor de la producció final agrària i alimentaria, i les 
persones ocupades, amb una clara vocació internacio-
nal en molts dels seus productes. Catalunya, en el con-
text de la Unió Europea, representa una regió agroali-
mentària de primer ordre.

El desenvolupament del sector agroalimentari a Cata-
lunya, amb la necessitat de millora i adaptació en les 
relacions dels operadors de la cadena alimentària a 
les condicions del mercat, requereix disposar de nous 
mecanismes intersectorials per dotar-se de mitjans de 
vertebració en les seves estructures interprofessionals 
privades que permetin l’organització, cohesió i col-
laboració en els seus objectius de modernització, des-
envolupament, competitivitat i internacionalització.

Una de les particularitats del sector agroalimentari ca-
talà és l’existència d’un important nombre de petites 
i mitjanes empreses en el sector productor i transfor-
mador que es troben en un clar desequilibri davant els 
grans grups de la distribució minorista que concen-
tren la demanda. Cal defensar l’existència d’un model 
propi i diferenciat de comerç de proximitat, en equili-
bri amb els diversos formats de distribució comercial. 
El fet de disposar d’organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries a Catalunya és un factor coadjuvant, 
per tal que el sector privat agroalimentari pugui adop-
tar mesures que consolidin aquest model propi, tant en 
el sector primari, com en el transformador i en la co-

mercialització dels productes. Conseqüentment és ne-
cessari comptar amb estructures associatives potents i 
vertebrades que tinguin capacitat suficient per al des-
envolupament d’iniciatives que generin valor afegit en 
els respectius productes agroalimentaris.

En aquest sentit s’observa l’absència d’un marc norma-
tiu específic a Catalunya. Per això, la present llei pre-
tén fer front a les carències normatives en aquesta ma-
tèria pel que fa a Catalunya establint un marc jurídic 
adequat a les característiques, necessitats i particulari-
tats del nostre sector agroalimentari, amb el respecte 
a les normes reguladores de la competència i dins els 
objectius de l’article 39 del Tractat de Funcionament 
de la Unió Europea i de la resta de la normativa eu-
ropea en aquesta matèria, especialment el Reglament 
(UE) 1308/2013 del Parlament europeu i del Consell, 
de 17 de desembre del 2013, pel qual es crea l’organit-
zació comuna de mercats dels productes agraris i pel 
qual es deroguen els Reglaments (CEE)922/72, (CEE 
234/79, (CE) 1037/2001 i (CE) 1234/2007.

Cal tenir en consideració l’expressa i activa demanda 
del sector agroalimentari català per disposar d’una llei 
marc d’organitzacions interprofessionals, amb un dis-
seny normatiu de continguts molt flexibles i generalis-
tes que permetin un desenvolupament normatiu poste-
rior, en el qual cada sector que ho desitgi pugui definir 
el seu propi model de funcionament en la respectiva 
organització interprofessional, adaptant-se a les pecu-
liaritats de cada sector. La llei atorga a les organitza-
cions interprofessionals catalanes plena autonomia i 
competència per prendre els seus acords, sense cap ti-
pus de limitació respecte dels acords adoptats per ter-
cers o altres entitats, excepte si elles mateixes acorden 
vincular-se voluntàriament a acords d’altres organitza-
cions o entitats de naturalesa i objectius similars. El 
marc normatiu de la llei ha de donar resposta a les ne-
cessitats actuals d’uns sectors cada cop més verticals, 
amb interessos creuats però comuns, i al mateix temps 
s’ha de poder adaptar a les necessitats futures.

Aquest nou marc legal permet que les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries en l’àmbit de Ca-
talunya puguin acordar i obtenir extensió de normes 
adequades a les condicions i necessitats particulars del 
sector corresponent i que contribueixin directament al 
seu desenvolupament.

La llei té en consideració que cal garantir que els ope-
radors i les seves entitats associatives representatives 
que s’integrin en les organitzacions interprofessionals 
siguin aquelles que realment fan l’esforç i la inversió 
econòmica en la cadena agroalimentària, assumint, 
per tant, els riscos econòmics de les seves decisions.

Entre els principals aspectes que estableix aquesta llei 
cal destacar, entre d’altres, la regulació del reconeixe-
ment, les finalitats, els acords i les extensions de nor-
mes de les organitzacions interprofessionals agroali-
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mentàries que tinguin un àmbit d’actuació no superior 
al de Catalunya.

També es crea el Registre de les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries de Catalunya, adscrit 
al departament competent en matèria agroalimentària.

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1.1 Aquesta llei té per objecte regular el reconeixement 
i les finalitats de les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya, així com l’aprovació 
dels acords d’extensió de normes que s’adoptin en el 
seu àmbit.

1.2 L’àmbit d’aplicació de la llei abasta la producció, 
la transformació, la comercialització i la distribució a 
Catalunya dels productes agroalimentaris dels sectors 
agrícola, ramader i forestal.

1.3 Els productes emparats per denominacions i indi-
cacions geogràfiques protegides, i altres mencions de 
qualitat, es regeixen per les seves disposicions especí-
fiques i els acords adoptats pels seus òrgans de gestió i 
control. El que disposa aquesta llei serà aplicable úni-
cament en els aspectes no inclosos en aquestes dispo-
sicions específiques i acords.

Article 2. Organització interprofessional 
agroalimentària

Són organitzacions interprofessionals agroalimentàries, 
als efectes d’aquesta llei, aquelles que:

a) Estan legalment constituïdes i amb personalitat ju-
rídica pròpia, naturalesa jurídica privada i sense ànim 
de lucre.

b) Estan integrades per organitzacions representatives 
de la producció i com a mínim també de la transfor-
mació, de la comercialització o de la distribució agro-
alimentària.

c) Tenen un àmbit que no supera el de Catalunya.

d) Tenen la seu social a Catalunya.

Article 3. Finalitats

Les organitzacions interprofessionals agroalimentàri-
es es constitueixen amb una o algunes de les finalitats 
següents:

a) Potenciar el coneixement, la transparència i l’efici-
ència dels mercats, i l’adaptació a les necessitats dels 
consumidors.

b) Promoure la recerca, la innovació i el desenvolupa-
ment del sector agroalimentari.

c) Vetllar per la millora de la qualitat dels productes i 
dels seus processos.

d) Promoure una cadena alimentària respectuosa amb 
el medi ambient.

e) Millorar la comercialització dels productes, tant en 
el mercat interior com pel que fa a la seva internacio-
nalització, vetllant pel bon funcionament de la cadena 
alimentària i afavorint les bones pràctiques en les rela-
cions entre els integrants de l’organització interprofes-
sional agroalimentària.

f) Promoure l’elaboració de contractes tipus de productes 
agroalimentaris compatibles amb la normativa vigent.

g) Promoure l’adopció de mesures de regulació de 
l’oferta, d’acord amb la normativa vigent en matèria 
de competència.

h) Elaborar treballs i estudis per a la millora de la ca-
dena alimentaria i de la seva transparència, i especi-
alment per mitjà de sistemes d’informació que siguin 
d’interès pels integrants.

i) Realitzar actuacions de formació per als integrants 
de la cadena.

j) Realitzar campanyes de promoció dels productes 
alimentaris i d’informació al consumidor.

k) Promoure l’eficiència energètica entre les diferents 
baules de la cadena alimentària per mitjà d’accions 
que redueixin l’impacte ambiental, la gestió responsa-
ble de residus i subproductes i la reducció de les pèr-
dues d’aliments al llarg de la cadena alimentària.

l) Potenciar la creació de xarxes de dones, la formació 
i l’emprenedoria de les dones en el sector agroalimen-
tari.

m) Qualsevol altra que li atribueixi la normativa de la 
Unió Europea.

Article 4. Reconeixement

4.1 El departament competent en matèria agroalimen-
tària ha d’atorgar el reconeixement i ha d’inscriure en 
el Registre de les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya, en endavant Registre, 
regulat a l’article 6, les organitzacions interprofessio-
nals agroalimentàries que ho sol·licitin, i que complei-
xin les condicions següents:

a) Disposar de personalitat jurídica.

b) Acreditar que representa, almenys, el 51 per cent de 
les activitats econòmiques del producte o sector vincu-
lades a la producció i, com a mínim també, d’alguna 
de les fases següents de la cadena de subministrament: 
transformació, comercialització o distribució. Aquesta 
acreditació s’ha d’establir de la manera que es deter-
mini reglamentàriament i amb caràcter previ al reco-
neixement.

c) Els seus estatuts han de complir els requisits següents:

1. Indicar les finalitats reconegudes a les organitza cions 
interprofessionals, així com no tenir ànim de lucre.

2. Regular les modalitats d’adhesió i retirada dels seus 
membres, garantint la pertinença a aquesta de tota or-
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ganització que es comprometi al compliment dels es-
tatuts i acords de l’organització, sempre que acrediti 
representar, en l’àmbit de de Catalunya, almenys el 15 
per cent de la branca professional a la qual pertany. La 
forma d’acreditar la representació s’ha de determinar 
en una norma de caràcter reglamentari.

3. Establir l’obligatorietat de tots els membres del com-
pliment dels acords adoptats per la mateixa organitza-
ció interprofessional agroalimentària.

4. Regular la participació en la gestió de l’organització 
interprofessional agroalimentària de les diferents bau-
les de la cadena de valor del sector que representi la 
interprofessional.

5. Establir un procés de conciliació i de mediació per 
a la resolució dels conflictes que puguin sorgir durant 
l’aplicació dels acords interprofessionals, de contrac-
tes tipus i de guies de bones pràctiques contractuals, 
els relacionats amb la representativitat i altres discre-
pàncies en el si de l’organització interprofessional, així 
com els termes d’aquesta conciliació i mediació.

Els estatuts poden disposar que en cas de no resoldre 
aquesta controvèrsia se sotmeti a arbitratge, i designar 
la instància per efectuar l’arbitratge i fixar-ne les con-
dicions.

4.2 El procediment per establir les condicions per al 
reconeixement de les organitzacions interprofessio-
nals agroalimentàries s’ha de determinar reglamentà-
riament.

Article 5. Nombre d’organitzacions

5.1 Només es pot reconèixer una única organització 
interprofessional agroalimentària per sector o produc-
te, excepte el que es disposa en els apartats següents 
d’aquest article.

5.2 Els productes agraris i alimentaris amb dret a uti-
litzar alguna de les denominacions i indicacions geo-
gràfiques protegides, i altres mencions de qualitat, es 
consideren, a efectes d’aquest article, com a sectors o 
productes diferenciats dels de caràcter general esmen-
tats en l’apartat anterior, o d’altres d’igual o similar na-
turalesa.

5.3 Les organitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries reconegudes poden constituir internament sec-
cions per a productes específics o diferenciats.

Article 6. Registre de les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries  
de Catalunya

6.1 Es crea el Registre de les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya, adscrit al 
departament competent en matèria agroalimentària, 
amb la finalitat de disposar de manera permanent i ac-
tualitzada de tota la informació necessària de les or-
ganitzacions interprofessionals agroalimentàries i dels 
seus acords d’extensió de normes, amb la finalitat de 

dur a terme les polítiques de foment i de control en 
aquest àmbit.

6.2 Per norma de caràcter reglamentari s’ha de deter-
minar el procediment per a la inscripció de les orga-
nitzacions interprofessionals agroalimentàries en el 
Registre, així com el seu contingut.

6.3 En el Registre s’ha d’inscriure:

a) Reconeixement de les organitzacions interprofessio-
nals agroalimentàries.

b) Retirades de reconeixement de les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries

c) Suspensions del reconeixement.

d) Memòria anual d’activitats que inclogui els acords 
l’objecte dels quals facin referència als articles 3 i 13

e) Estat de la representativitat al tancament de l’exercici.

f) Acords d’extensió de normes.

g) Comptes anuals en relació amb els acords i liqui-
dació de les aportacions econòmiques corresponents a 
l’extensió de norma.

6.4 Les organitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries han de trametre abans del 30 d’abril de cada any 
a la direcció general competent en matèria de comer-
cialització agroalimentària la documentació correspo-
nent a les lletres d), e), f), i g) de l’apartat tercer d’a-
quest article.

Article 7. Acords

7.1 Les organitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries han d’ajustar els seus acords a les normes i prin-
cipis de la normativa vigent en matèria de la compe-
tència.

7.2 Les organitzacions interprofessionals catalanes 
tenen plena autonomia i competència per prendre els 
seus acords, sense cap tipus de limitació respecte dels 
acords adoptats per tercers o altres entitats, excepte si 
elles mateixes acorden vincular-se voluntàriament a 
acords d’altres organitzacions o entitats de naturalesa 
i objectius similars.

Article 8. Extensió de normes

8.1 Les organitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries poden sol·licitar, al departament competent en 
matèria agroalimentària, l’extensió de totes o d’algu-
nes de les seves normes o acords per al conjunt de pro-
ductors i operadors del producte del seu àmbit d’ac-
tuació. L’acord d’extensió de norma pot afectar una 
part dels operadors en el cas de referir-se a un pro-
ducte específic, sempre que estigui inclòs dintre del/s 
producte/s genèric/s pel/s qual/s està reconeguda l’or-
ganització interprofessional agroalimentària.

8.2 L’extensió de normes s’aprova mitjançant una or-
dre del/de la conseller/a competent en matèria agro-
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alimentària. Quan la proposta d’extensió de normes 
estigui relacionada amb la competència d’altres depar-
taments de la Generalitat, l’aprovació es fa mitjançant 
una ordre conjunta.

8.3 En l’elaboració de l’ordre d’extensió de norma s’ha 
de garantir la participació pública dels potencials des-
tinataris, per un període no inferior a quinze dies.

8.4 Les propostes d’extensió de normes s’han de refe-
rir a activitats relacionades amb les definides a l’article 
3 com a finalitats de les organitzacions interprofessio-
nals agroalimentàries.

8.5 Només es pot sol·licitar l’extensió de normes regu-
lada en els dos apartats anteriors, quan:

a) Els acords tinguin el suport de més del 50% dels in-
tegrants de cada una de les diferents branques profes-
sionals implicades i

b) L’organització interprofessional agroalimentària re-
presenti, com a mínim, les 2/3 parts de les producci-
ons afectades.

En el cas de les organitzacions de productors del sec-
tor de les fruites i hortalisses, aquesta producció repre-
senti, com mínim, del 60%.

L’organització interprofessional agroalimentària ha 
d’acreditar aquesta representativitat.

8.6 En el cas que l’extensió de norma sol·licitada per 
l’organització interprofessional agroalimentària afecti 
exclusivament una de les seves seccions, aquesta sec-
ció ha de reunir els requisits que indica el punt anteri-
or, i només podran participar en l’acord d’extensió de 
norma les produccions afectades de forma específica 
per al producte o secció en qüestió.

8.7 Les organitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries han d’establir els mecanismes de control i se-
guiment del compliment dels acords d’extensió de nor-
mes.

8.8 El contingut d’aquest article s’entén, en qualsevol 
cas, sens perjudici del que disposa la normativa vigent 
de defensa de la competència.

8.9 L’ordre reguladora corresponent ha de fixar la du-
rada dels acords pels quals es sol·licita l’extensió de 
normes, que no pot ser superior a 5 anys o campanyes.

8.10 Els acords adoptats en la forma d’extensió de nor-
ma seran tramesos al Registre en el termini d’un mes 
des de la seva adopció, mitjançant certificacions en les 
quals s’ha de fer constar el contingut de l’acord i el su-
port obtingut per aquest, mesurat en el percentatge de 
representació en l’organització interprofessional agro-
alimentària.

Article 9. Aportació econòmica en el cas 
d’extensió de normes

9.1 En el cas que, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle anterior, es faci extensió de normes al conjunt dels 
productors i operadors implicats, les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries han de sol·licitar 
al departament competent en matèria agroalimentària 
l’aprovació de l’aportació econòmica que correspon als 
operadors que no estiguin integrats en aquestes orga-
nitzacions interprofessionals, que ha de respectar en tot 
cas la proporcionalitat de la quantitat respecte als cos-
tos de les accions i la no-discriminació en relació amb 
els membres de les organitzacions interprofessionals.

9.2 Només es poden repercutir despeses de funciona-
ment de l’organització interprofessional agroalimentà-
ria si estan vinculades al cost de l’extensió de norma. 
Aquestes despeses s’han de justificar. Reglamentàri-
ament es regularà la justificació d’aquestes despeses.

Article 10. Retirada del reconeixement

10.1 El departament competent en matèria agroali-
mentària ha de retirar el reconeixement d’aquelles or-
ganitzacions interprofessionals agroalimentàries que 
deixin de complir alguna de les condicions que esta-
bleix l’article 4.

10.2 Es pot revocar el reconeixement d’aquelles organit-
zacions interprofessionals agroalimentàries que estiguin 
inactives durant un període ininterromput de 3 anys.

10.3 La retirada del reconeixement s’efectua prèvia au-
diència de les organitzacions interprofessionals agroa-
limentàries afectades per un termini mínim d’un mes.

Article 11. Infraccions

Les infraccions administratives que disposa aquesta 
llei es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

11.1 Es consideren infraccions lleus:

a) L’endarreriment injustificat en la tramesa al depar-
tament competent en matèria agroalimentària dels 
acords per a l’extensió de norma adoptats i de la tra-
mesa de documentació que es determina a l’article 6.4.

b) L’incompliment per part dels que estan obligats al 
pagament de l’aportació econòmica obligatòria o bé de 
les quotes en què es desglossi en els casos d’extensió 
de normes aprovades pel departament competent en 
matèria agroalimentària, quan la quantitat no superi 
els 6.000 euros.

11.2 Es consideren infraccions greus:

a) Cometre, en un any, més de dues infraccions lleus, 
quan així s’hagi declarat per resolució ferma.

b) La no-tramesa al departament competent en matè-
ria agroalimentària, per part les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries, de la documentació 
que determina l’article 6.4.
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c) L’incompliment per part dels que estan obligats al 
pagament de l’aportació econòmica obligatòria o bé de 
les quotes en què es desglossi en els casos d’extensió 
de normes aprovades pel departament competent en 
matèria agroalimentària, quan la quantitat superi els 
6.000 euros i no passi dels 60.000 euros.

d) La no-tramesa al departament competent en matè-
ria agroalimentària de la documentació que es deter-
mini reglamentàriament en el cas de recaptació econò-
mica per acord d’extensió de norma.

11.3 Es consideren infraccions molt greus:

a) Cometre, en un any, més d’una infracció greu de la 
mateixa naturalesa, quan així s’hagi declarat per reso-
lució ferma.

b) Dur a terme actuacions amb una finalitat contrària a 
les establertes a l’article 3.

c) Aplicar el règim d’aportacions econòmiques per ex-
tensió de normes establert en aquesta llei en unes con-
dicions diferents de les que consten a l’ordre d’aprovació 
del departament competent en matèria agroalimentària.

d) L’incompliment d’algun dels requisits establerts per 
al reconeixement de les organitzacions interprofessio-
nals agroalimentàries previstos a l’article 4.

e) La denegació de l’adhesió com a membre de les orga-
nitzacions interprofessionals agroalimentàries d’aque-
lles organitzacions sectorials que acreditin tenir la re-
presentativitat mínima determinada en la present llei.

f) L’incompliment per part dels que estan obligats al 
pagament de l’aportació econòmica obligatòria o bé de 
les quotes en què es desglossi en els casos d’extensió 
de normes aprovades pel departament competent en 
matèria agroalimentària, quan la quantitat superi els 
60.000 euros.

11.4 En les infraccions relatives a l’incompliment del 
pagament de l’aportació econòmica obligatòria o de 
les quotes en què es desglossi, a què fa referència l’ar-
ticle 9.1, l’impagament ha de ser denunciat per l’orga-
nització interprofessional davant la direcció general 
competent en matèria agroalimentària, juntament amb 
la documentació que acrediti haver requerit el paga-
ment als deutors, així com l’admissió a tràmit de la 
demanda judicial corresponent o, si s’escau, de la sol-
licitud de laude arbitral.

No obstant això, quan l’aportació econòmica impagada 
o les quotes en què es desglossi es calculin sobre dades 
que constin davant de la direcció general competent en 
matèria agroalimentària o constatades en les seves ac-
tuacions de control, no cal acreditar la presentació de la 
documentació esmentada al paràgraf anterior.

Article 12. Sancions

12.1 Les infraccions administratives enumerades a 
l’article anterior donen lloc a la imposició de les san-
cions següents:

a) Per infraccions lleus: advertiment o sanció pecunià-
ria de fins a 3.000 euros. Es pot ultrapassar aquest im-
port en cas d’impagament, fins al doble del valor no 
satisfet de l’aportació econòmica obligatòria o de les 
quotes en què es desglossi en els casos d’extensió de 
normes aprovades pel departament competent en matè-
ria agroalimentària.

b) Per infraccions greus:

Multa des de 3.001 fins a 100.000 euros. Es pot ultra-
passar aquest import en cas d’impagament, fins al do-
ble del valor no satisfet de l’aportació econòmica obli-
gatòria o de les quotes en què es desglossi en els casos 
d’extensió de normes aprovades pel Departament com-
petent en matèria agroalimentària.

Accessòriament es pot ordenar la suspensió temporal 
del reconeixement de l’organització interprofessional 
agroalimentària, a efectes del que estableix aquesta llei, 
per un termini no superior a un any.

c) Per infraccions molt greus:

Multa des de 100.001 fins a 3.000.000 euros.

Accessòriament es pot ordenar la suspensió temporal 
del reconeixement de l’organització interprofessional 
agroalimentària, a efectes del que estableix aquesta llei, 
per un termini comprès entre un any i un dia i tres anys.

Accessòriament es pot ordenar la retirada definitiva del 
reconeixement a l’organització interprofessional agroa-
limentària, a efectes del que estableix aquesta llei.

12.2 Per a la graduació de la quantia de les sancions, 
a més dels criteris generals establerts pel procediment 
sancionador en la normativa vigent, s’han de tenir en 
compte els criteris següents:

a) L’existència d’intencionalitat.

b) La reincidència en la comissió d’infracció molt 
greu. Es considera reincidència la comissió en el ter-
mini d’un any d’una infracció de la mateixa naturalesa 
si així ha estat declarada per resolució ferma.

c) El reconeixement i l’esmena de les infraccions 
abans que es resolgui el procediment sancionador cor-
responent.

d) El grau d’incompliment dels advertiments previs.

12.3 S’han de regular per reglament els òrgans com-
petents en matèria agroalimentària per acordar l’inici 
dels procediments sancionadors i designar-ne la per-
sona instructora i els òrgans competents per imposar 
les sancions.

Article 13. Relació amb altres organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries

Les organitzacions interprofessionals agroalimentàri-
es reconegudes de conformitat amb el que estableix 
aquesta llei es poden associar amb altres organitza-
cions interprofessionals agroalimentàries o entitats de 
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naturalesa i objectius similars. Els acords d’associació 
seran tramesos al Registre regulat a l’article 6.

Disposició final

Es faculta al Govern perquè dicti les normes que cal-
gui per al desenvolupament d’aquesta llei.

Antecedents del Projecte de llei

1. Memòria general de l’Avantprojecte de llei:

– Justificació de la necessitat de la disposició i adequa-
ció d’aquesta als fins que es persegueixen, de 10.11.2014

– Marc normatiu, de 12.03.2014

– Relació de disposicions afectades pel projecte de dis-
posició i taula de vigències i derogacions resultants, de 
12.03.2014

– Competència de la Generalitat sobre la matèria, de 
12.03.2014

– Relació motivada de les persones i les entitats a les 
quals s’ha d’atorgar tràmit d’audiència, de 10.11.2014

– Procedència, si escau, de sotmetre l’expedient a in-
formació pública, de 12.03.2014.

2. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures pro-
posades, de 10.11.2014

– Informe d’impacte pressupostari
– Informe d’impacte econòmic i social
– Informe d’impacte normatiu
– Informe d’impacte de gènere.

3. Informe d’impacte pressupostari, de 14.03.2014

4. Sol·licitud d’informe a l’Institut Català de les Dones, 
de 28.05.2014

5. Informe de valoració de l’Avantprojecte per part del 
Servei d’Organització, de 29.05.2014

6. Informe emès pel Departament d’Economia i Co-
neixement, de 29.05.2014

7. Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídi-
ca del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, de 4.06.2014

8. Informe d’impacte de gènere de l’Institut Català de 
les Dones, de 5.06.2014

9. Sol·licitud d’informe a l’Autoritat Catalana de Com-
petència, de 5.06.2014

10. Certificat del secretari del Govern, conforme es 
pot continuar la tramitació de l’Avantprojecte de llei, 
de 18.06.2014

11. Edicte d’informació pública de l’Avantprojecte de 
llei, de 18.06.2014

12. Text de l’Avantprojecte de llei sotmès a tràmit d’au-
diència i informació pública

13. Pàgina web del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural d’exposició 
de l’Avantprojecte de llei

14. Escrits a les organitzacions i associacions represen-
tatives del sector en tràmit d’audiència, de 18.06.2014

15. Informe de Regulació de l’Avantprojecte de llei 
emès per l’Autoritat Catalana de la Competència, de 
26.06.2014

16. Al·legacions presentades a l’Avantprojecte de llei

17. Valoració de les al·legacions presentades al tràmit 
d’audiència de l’Avantprojecte de llei, de 31.10.2014

18. Valoració de l’Informe de l’Institut Català de les 
Dones, de 5.11.2014

19. Valoració del tràmit d’informació pública de 
l’Avantprojecte de llei, de 5.11.2014

20. Valoració de l’informe de l’Autoritat Catalana de la 
Competència, de 10.11.2014

21. Text de l’Avantprojecte de llei aprovat pel Consell 
Tècnic, previ al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya, d’11.11.2014

22. Certificat del secretari del Govern, conforme ha 
quedat vista, prèviament a la sol·licitud de dictamen al 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
l’Avantprojecte de llei, de 12.11.2014

23. Escrit de sol·licitud de dictamen al Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social de Catalunya, de 12.11.2014

24. Dictamen 37.2014 emès pel Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, de 28.11.2014

25. Valoració del Dictamen del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, de 6,02.2015

26. Informe jurídic definitiu de l’Assessoria Jurídica 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, de 9.02.2015

27. Text de l’Avantprojecte de llei aprovat pel Consell 
Tècnic, de 10.02.2015

28. Certificat del secretari del Govern, conforme ha 
quedat vista, per tal de ser elevada al Govern l’Avant-
projecte de llei, d’11.02.2015

29. Text del Projecte de llei aprovat pel Govern, de 
24.02.2015

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 50, tinguda el 05.03.2015, DSPC-P 99.

Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel  
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 50, tingu-
da el 05.03.2015, DSPC-P 99.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 2 dies hàbils (del 10.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00060/10

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
108549).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 24.03.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
108550).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.
Acord: , 05.03.2015.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, de 22 de febrer, de creació del mu-
nicipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 202-00071/10

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
108551).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 
dies hàbils (del 13.03.2015 al 18.03.2015).
Finiment del termini: 19.03.2015; 09:30 h.

Proposició de llei sobre l’ús de símbols en 
les institucions i els espais públics de Cata-
lunya
Tram. 202-00076/10

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 108537; 108552).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 10.03.2015 al 12.03.2015).
Finiment del termini: 13.03.2015; 09:30 h.
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Proposició de llei de modificació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics
Tram. 202-00077/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 108538; 108553).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.03.2015 al 16.03.2015).
Finiment del termini: 17.03.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de rebaixa del tram auto-
nòmic de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques
Tram. 202-00078/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 108539; 108554).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 10.03.2015 al 12.03.2015).
Finiment del termini: 13.03.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2012, de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics
Tram. 202-00079/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 108540; 108555).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.03.2015 al 16.03.2015).
Finiment del termini: 17.03.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 202-00080/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 510)

En el BOPC 510, a la pàg. 6.

On hi diu:
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.

Hi ha de dir:
Tràmits afectats: a partir del termini per a proposar 
compareixences.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
108556).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.03.2015 al 23.03.2015).
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la subscripció 
d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi 
les indemnitzacions i les fiances derivades 
de l’exercici de les funcions dels mossos 
d’esquadra
Tram. 250-01395/10

Esmenes presentades
Reg. 106971 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 04.03.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 106971)

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

Del punt 2

«2. Revisar les cobertures existents en les pòlisses d’as-
segurança actualment subscrites i impulsar, en el seu 
cas, la cobertura que cobreixi les indemnitzacions que 
han de rebre els agents dels Mossos d’Esquadra en les 
situacions de mort i incapacitat per l’actuació de tercers 
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Proposta de resolució sobre la dotació dels 
centres penitenciaris amb recursos econò-
mics i humans i sobre la creació d’una co-
missió de treball per a estudiar la implan-
tació de noves fórmules de tractament 
rehabilitador
Tram. 250-01402/10

Esmenes presentades
Reg. 106972 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 02.03.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 106972)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta al Govern a dis-
posar de la plantilla dels centres penitenciaris adequa-
da a les necessitats reals en cada moment en matèria 
de rehabilitació de la població interna, amb criteris de 
qualitat i eficiència.» 

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a man-
tenir i reforçar la col·laboració i la participació social 
i institucional en els processos de reinserció de la po-
blació interna, i a fomentar models i fórmules de parti-
cipació i convivència en els centres penitenciaris.»

Proposta de resolució sobre el Consorci Sa-
nitari de Terrassa
Tram. 250-01413/10

Esmenes presentades
Reg. 106976; 106989 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 04.03.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 106976)

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

Del punt 2.a)

«2. a) Revisar i garantir la suficiència, d’acord amb el 
nou sistema de contractació i prestació de serveis sa-

quan aquests es declaren insolvents. El Departament 
d’Interior, d’acord amb la legislació en aquesta matèria, 
intentarà rescabalar-se davant del responsable.»

Proposta de resolució sobre el millorament 
de les condicions higièniques i sanitàries a 
l’àrea de custòdia de detinguts de la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra de les Corts, 
a Barcelona
Tram. 250-01398/10

Esmenes presentades
Reg. 103912 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 04.03.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 103912)

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

Addició d’un nou punt cinquè. Nova redacció.

«5. Realitzar totes les actuacions necessàries per a do-
nar compliment a les recomanacions emanades dels 
informes de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la 
Tortura, tant pel que fa a l’àrea de detinguts de la Co-
missaria de Les Corts, com pel que fa a la resta d’àrees 
de detinguts.»

Proposta de resolució sobre la dotació de 
personal dels centres penitenciaris
Tram. 250-01401/10

Esmenes presentades
Reg. 106973 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 02.03.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 106973)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a dispo-
sar de la plantilla dels centres penitenciaris adequada 
a les necessitats reals en cada moment, tant per ga-
rantir la seguretat dels treballadors com per oferir un 
tractament de rehabilitació de qualitat.»
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nitaris, de l’assignació pressupostària del CatSalut al 
Consorci Sanitari de Terrassa per a l’any 2015.»

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

Del punt 2.b)

«2.b) No aplicar la reducció d’un 5% deis pressupos-
tos dels centres concertats per criteris «d’eficiència» 
fins que no s’hagin definit i consensuat aquests criteris 
a aplicar amb les direccions des centres i amb els repre-
sentants dels treballadors i treballadores.»

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

Del punt 2.c)

«2.c) Reclamar al Govern de l’Estat que tot allò recap-
tat per I’IVA sanitari es destini a increment dels pres-
supostos per a Sanitat Pública via governs autonòmics 
i mentre no s’aconsegueixi, garantir des del Govern ca-
talà l’increment de dotació pressupostària suficient per 
a que els centres públics i concertats puguin fer front a 
l’increment de I’IVA sanitari.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 106989)

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

De refosa dels punts 2.a i 2.b en un únic punt

«Revisar l’assignació pressupostària del CatSalut al 
Consorci Sanitari de Terrassa per a l’any 2015 i garan-
tir que la nova forma de pagament que s’ha d’aplicar el 
2015 es treballi prèviament amb el Consorci Sanitari de 
Terrassa per no causar perjudici en els seus ingressos.»

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

«c) Reclamar al Govern de l’Estat que tot allò recap-
tat per l’augment del tipus d’IVA del material sanitari 
es destini a les comunitats autònomes per tal que pu-
guin incorporar-los als pressupostos per a la Sanitat 
pública. Mentre això no es doni, denunciar pública-
ment aquests greuge indicant quina quantitat repre-
senta pels nostres centres i fer un seguiment acurat de 
la dotació pressupostària que tenen els centres per dur 
a terme serveis sanitaris donat que han de fer front a 
aquest augment de despesa.»

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
centres penitenciaris amb personal mèdic i 
de vigilància
Tram. 250-01417/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 107900; 107985).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Re-
productiva de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-01418/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 107901; 107986).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les beques Eras-
mus i Mobint
Tram. 250-01419/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107902).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la salut mental 
infantil i juvenil a l’Anoia
Tram. 250-01420/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107903).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el documental 
Ciutat morta i sobre els incidents que es van 
produir a Barcelona el 4 de febrer de 2006
Tram. 250-01421/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 107904; 107988).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe amb relació a l’impacte de la 
recaptació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics
Tram. 250-01422/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 107905; 107989).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el setantè ani-
versari de la fi de la Segona Guerra Mundial
Tram. 250-01423/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 107906; 107990).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’avaluació del 
projecte de fusió dels serveis dels hospitals 
Josep Trueta, de Girona, i Santa Caterina, de 
Salt
Tram. 250-01424/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 107907; 107991).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport als Campa-
mentos Dignidad d’Extremadura
Tram. 250-01425/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 107908; 107992).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
de la no-obligatorietat de presentar l’impost 
de societats per a entitats sense finalitat de 
lucre
Tram. 250-01426/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 107909; 107993).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona
Tram. 250-01427/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107910).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació d’un 
vehicle al parc de bombers voluntaris de Vila-
rodona
Tram. 250-01428/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 107911; 107994).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la revisió del Co-
di infart a la regió sanitària de les Terres de 
l’Ebre
Tram. 250-01429/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 107912; 107995).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’horari de la línia del Vallès dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya
Tram. 250-01430/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 107913; 107996).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre un cas de dis-
criminació sexual en una escola de Santa 
Coloma de Farners
Tram. 250-01431/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 107915; 107997).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la licitació del 
projecte de construcció del nou edifici de 
l’Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llo-
bregat
Tram. 250-01432/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107914).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la rebaixa del 
preu del bitllet i de l’abonament del tren 
Avant entre Lleida i Barcelona
Tram. 250-01433/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 107916; 107998).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Serra de Miralles i de la Secció 
d’Estudis Secundaris Tordera
Tram. 250-01434/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 107917; 107999).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la planificació i 
el desenvolupament de la farmàcia comuni-
tària
Tram. 250-01484/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 106955 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, Carme Pérez Martínez, portaveu 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut.

Exposició de motius

El principal repte dels sistemes sanitaris de les socie-
tats desenvolupades és l’atenció al pacient amb malal-
ties cròniques. La principal causa de morbimortalitat 
avui dia són les malalties cròniques, suposant més de 
¾ parts de les morts. No obstant això, no existeix un 
plantejament integral d’atenció al pacient crònic, ha-
bitualment un pacient que resideix al seu domicili, sol 

Fascicle segon
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o acompanyat i sovint amb ingressos hospitalaris fre-
qüents.

Aquest tipus d’intervencions exigeix un alt nivell de 
coordinació entre els diferents nivells dels serveis 
sanitaris i amb serveis socials, i sobretot, una xarxa 
d’atenció capil·lar per tot el territori que permeti l’aten-
ció on es troba el pacient, sovint amb pocs recursos (de 
salut i econòmics) per desplaçar-se.

Des del punt de vista d’atenció al pacient amb malalti-
es cròniques i resident al seu domicili, hi ha un recurs 
sanitari explotat parcialment i que posseeix un poten-
cial important de cara a cobrir les mancances de l’ac-
tual sistema sanitari. Aquest recurs és la farmàcia co-
munitària. Implantada a tot el territori i les 24 hores 
del dia, és el recurs sanitari professional més proper al 
pacient. Sovint és el professional sanitari a qui primer 
veu el pacient (quan comunica un problema de salut) 
i es l’últim (en extreure la medicació per anar-se’n a 
casa, ja sigui a la sortida del CAP o de l’Hospital) pel 
que està en una posició privilegiada per participar en 
qualsevol dels punts esmentats per a millorar l’atenció 
del pacient crònic.

Les fortaleses de la farmàcia comunitària són: 

– proximitat i capil·laritat
– professionalitat
– integració en el SNS
– excel·lent relació cost-benefici a l’hora de desenvolu-
par programes assistencials i de salut pública.

La PGEU (Pharmaceutical Group of the European 
Union) en el Llibre Blanc per l’optimització de la far-
màcia europea, ha plantejat diversos punts per tal de 
que els nous Serveis Professionals Farmacèutics (SPF) 
siguin un objectiu a desenvolupar pels diversos Serveis 
de Salut dels Estats membres, de forma que aquests re-
cursos puguin ser més utilitzats i redundint en una mi-
llor atenció sanitària i assistencial de la seva població.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Desenvolupar totes les actuacions necessàries per 
tal de valorar el desenvolupament i planificació de la 
farmàcia comunitària com un element més, i més inte-
grat, en el sistema públic de salut de Catalunya.

2. Posar en marxa un grup de treball, integrat per ex-
perts i, entre d’altres, amb la participació dels repre-
sentants corporatius i de les associacions professionals 
d’especialistes farmacèutics, hospitalaris i comunita-
ris, i també amb representants de les oficines de Far-
màcia, per tal de valorar i planificar les funcions i els 

objectius que hauria de tenir el disseny i desenvolupa-
ment de la farmàcia comunitària en el nostre sistema 
de salut.

3. Tenir en compte que, en el desenvolupament i plani-
ficació d’un sistema de farmàcia comunitària, cal va-
lorar, entre d’altres funcions i objectius, els següents: 

a) Disponibilitat i dispensació d’un major nombre de 
medicaments d’ús hospitalari mitjançant la farmàcia 
comunitària, per tal de garantir que els pacients que 
els necessitin puguin accedir-hi prop de casa o del seu 
lloc de treball.

b) Prestació de serveis a residències i a les llars dels 
pacients (com ja es fa en alguns estats de la UE), aju-
dant també a gestionar la medicació d’aquells pacients 
amb règims de tractament complexos, com pot ser per 
exemple, preparant sistemes individualitzats de dosi-
ficació.

c) Fomentar serveis com la prescripció repetida, que 
permet a pacients, ja controlats mèdicament, rebre la 
seva medicació durant un període de temps determinat 
des de la seva farmàcia comunitària, sense necessitat 
de tornar a la consulta del metge.

d) Permetre, sota circumstàncies predefinides i amb el 
consentiment previ del metge prescriptor, els ajustos 
de dosi en les prescripcions repetides.

e) Cooperar amb altres membres de l’equip assisten-
cial per a la detecció i gestió de malalties cròniques.

f) Aportar coneixement professional a xarxes d’aten-
ció especialitzada respecte fàrmacs i substàncies que 
tracten una patologia específica.

g) Garantir la continuïtat de l’atenció farmacèutica du-
rant la transició dels pacients entre els centres d’urgèn-
cies / hospitalaris i els seus domicilis.

h) Participar activament en el desenvolupament de 
programes de cribratge com VIH, càncer de còlon ... i 
contribuir més a les estratègies d’immunització i cam-
panyes de vacunació.

i) Potenciar els programes de vida saludable i control 
de factors de risc com cessació tabàquica, control de 
la hipertensió i risc vascular, nutrició saludable i dieta 
mediterrània ...

4. Impulsar els canvis normatius i reglamentaris im-
prescindibles per fer possible la consecució dels objec-
tius perseguits amb el desenvolupament de la farmàcia 
comunitària com són, entre d’altres: 

a) Creació i implantació d’una especialitat en farmàcia 
comunitària que estimuli la formació continuada i el 
desenvolupament professional.

b) Valoració de la experiència i formació en farmàcia 
comunitària en l’accés a les noves farmàcies que, per 
garantir la equitat i la qualitat de la prestació, hauria 
de ser per concurs-oposició.
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c) Desenvolupament normatiu que permeti al farma-
cèutic actual assumir les seves noves competències i 
responsabilitats

d) Millora de la Integració de les farmàcies comunità-
ries amb el Sistema Públic de Salut, per mitjà de l’ac-
cés a la història clínica necessària del pacient i a la 
llista de medicació que té prescrita, respectant sempre 
les normes establertes sobre protecció de dades, priva-
citat i confidencialitat.

e) Desenvolupament de sistemes de comunicació ofici-
als entre professionals sanitaris i de telefarmàcia amb 
els pacients, que permeti agilitzar la presa de decisions 
i la supervisió.

f) Implantar un model mixt de retribució dels professi-
onals, basat sobretot en honoraris professionals sobre 
actuacions, abans que en marges sobre producte.

g) Diferenciar pressupostàriament les partides de la 
despesa en medicaments del pagament dels serveis 
professionals farmacèutics comunitaris.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2015

Carina Mejías Sánchez Carme Pérez Martínez
Portaveu del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un 
informe relatiu a les targetes de crèdit a la 
disposició de càrrecs de la Generalitat i dels 
ens públics que en depenen
Tram. 250-01485/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 106982 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenta la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

El control en l’ús dels recursos públics també ha d’in-
cloure les despeses en que incorren els directius en 
l’exercici de les seves funcions.

L’exercici de la transparència és un mitjà que ens és 
útil per prevenir comportaments il·legals o, fins i tot 
essent estrictament legals, de difícil justificació.

En aquest sentit les targetes de crèdit han de ser objec-
te d’especial control doncs permeten l’extralimitació 

quotidiana a l’abast del qui en té la possessió afeblit la 
línia existent entre l’àmbit públic i el privat. A mes a 
més, l’ús aliè a les funcions professionals del qui la usa 
pot ser una mena de remuneració encoberta i amagada 
de la hisenda pública, com a mínim. Malauradament 
trobem exemples d’abús en la discrecionalitat en l’ús 
de les targetes corporatives tant en l’àmbit públic com 
en el privat.

Tant important es conèixer l’ús que se’n fa de les tar-
getes com el nombre d’usuaris que hi ha repartits entre 
la Generalitat de Catalunya, les entitats i empreses pú-
bliques que en depenen, la despesa que representen pel 
tresor i fins a quin punt aquestes estan esteses.

Si bé és cert que el Portal de la Transparència submi-
nistra molta informació respecte a la remuneració, un 
abús tant discrecional com el descrit en el paràgraf an-
terior faria inservible tot l’esforç realitzat. La transpa-
rència, perquè sigui vàlida, ha de ser completa i ha de 
presentar les dades de forma entenedora, perquè no-
més que falli qualsevol de les dues condicions perd el 
sentit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Enviar, en el termini màxim de dos mesos, un in-
forme detallat al Parlament de Catalunya amb les se-
güents dades: nombre de targetes de crèdit a la dispo-
sició de càrrecs de la Generalitat de Catalunya i de les 
empreses i organismes públics, els càrrecs que la te-
nen a disposició i les despeses efectuades amb càrrec a 
elles en els últims dos anys.

2. Contemplar en l’informe una valoració sobre quant 
n’és d’oportú mantenir el nombre de targetes de crèdit 
o la necessitat de reduir-lo, sobre els criteris d’ús i la 
seva possible limitació, sobre els sistemes de control i 
la possible necessitat d’augmentar-ne la fiscalització.

3. Realitzar una memòria annexa a l’informe en què es 
justifiqui la necessitat que aquests càrrecs o instituci-
ons tinguin targeta a disposició, explicació detallada 
dels sistemes de control i fiscalització de les despeses 
d’aquestes targetes, informació específica de les con-
dicions i usos de les mateixes o si s’ha trobat algun 
possible ús inadequat (per la quantitat d’alguna factura 
o pel concepte).

4. En cas de trobar indicis d’alguna possible irregula-
ritat, posar tota la informació disponible en mans de la 
Fiscalia Anticorrupció i comparèixer davant el Parla-
ment per informar-ne degudament.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels supòsits d’exempció fiscal per a les as-
sociacions

Tram. 250-01486/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 107025 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, Pere Bosch i Cuenca i Pere Aragonès i Garcia 
diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Economia, finan-
ces i Pressupostos.

Exposició de motius

La publicació de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de 
Societats, que es va aprovar a finals de novembre del 
2014 implica que les associacions hauran de presentar 
la declaració de l’impost de societats sense cap excep-
ció l’any 2016, en relació a l’exercici comptable 2015.

La principal novetat introduïda per la nova norma és 
que s’eliminen els supòsits que eximien d’aquesta pre-
sentació algunes entitats. Fins ara, les entitats parcial-
ment exemptes no estaven obligades a presentar l’im-
post si no feien activitat econòmica i, a més, complien 
els requisits següents: 

– Que els seus ingressos no superessin els 100.000 eu-
ros anuals.

– Que els seus ingressos sotmesos a retenció no supe-
ressin els 2.000 euros anuals.

– Que totes les rendes no exemptes que obtinguessin 
estiguessin sotmeses a retenció.

Amb la Llei 27/2014 es tracta de forma anàloga les as-
sociacions i les societats mercantils.

Les associacions estan compromeses amb l’absència 
total d’ànim de lucre, la democràcia interna, la trans-
parència econòmica, i la sostenibilitat de les associa-
cions tal com fa palès el decàleg del Codi Ètic de les 
Associacions de Barcelona.

La desaparició d’aquests supòsits d’exempció, no con-
tribueixen gens a la millora de la gestió, més aviat al 
contrari, fan cada cop més complexa la promoció de 
l’interès general i més difícil la supervivència de les 
associacions que tant contribueixen a la veritable ri-
quesa i bé comú de la nostra societat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

1. Realitzar tots els tràmits possibles davant del go-
vern espanyol per defensar el manteniment dels supò-
sits d’exempció que existien fins al moment i que, com 
a mínim, no dificultaven el desenvolupament de la ini-
ciativa social.

2. Obrir canals de diàleg amb el govern espanyol per 
a que desenvolupi un nou marc fiscal per a les asso-
ciacions. Aquest nou marc legal hauria de reconèixer 
el valor de la forma jurídica d’associació com eina de 
cohesió resilient i de saludable auto-organització de la 
ciutadania, activa, compromesa i participativa.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Oriol Amorós i 
March, Pere Bosch i Cuenca, Pere Aragones i Garcia, 
diputats del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre els joves ucraï-
nesos afectats per l’accident nuclear de 
Txernòbil acollits a Catalunya
Tram. 250-01487/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 107039 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Tor-
res, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Molts dels joves d’origen ucraïnès afectats pel desastre 
nuclear de Txernòbil viuen des de fa anys a Espanya i 
al nostre país, en règim d’acollida.

Fa uns mesos gran part d’aquests joves van rebre una 
carta del govern ucraïnès instant-los a presentar-se al 
seu país per tal de complir el servei militar. Algunes 
de les seves famílies van demanar la protecció inter-
nacional dels menors a España, i això els va permetre 
quedar-se a l’estat espanyol sis mesos més. Però aquest 
termini s’acaba i els joves es troben en un estat d’an-
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goixa permanent en imaginar-se que els obligaran a 
participar en el conflicte armat en què es troba el seu 
país d’origen.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a realitzar les actuacions necessàries davant el 
Govern de l’Estat per tal que els joves d’origen ucra-
ïnès que es troben en acollida a Catalunya arran de 
l’accident nuclear de Txernòbil no hagin de tornar a 
Ucraïna a realitzar el servei militar mentre duri el con-
flicte armat al seu país d’origen.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les línies de P3 a les escoles Pau Picasso, 
Rafael Alberti i Pera de Tera, de Badalona
Tram. 250-01488/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 107097 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Les comunitats educatives de les escoles Pau Picasso, 
Rafael Alberti i Pera de Tera, als barris de Llefià i No-
va Lloreda de Badalona (Barcelonès) han mostrat la 
seva preocupació sobre la continuïtat de les línies de 
P3 en aquests centres educatius.

En el cas de les escoles Pera de Tera i Pau Picasso ja 
hi ha garantida la inscripció de més de vint germans 
a cadascuna de les escoles, per la qual cosa la reduc-
ció d’una línia de P3 no garantiria el dret d’accés als 
centres educatius de la resta de nens i nenes d’aquesta 
zona educativa.

Garantir una adequada oferta de places de P3 a les es-
coles públiques de Catalunya és una competència del 

govern de la Generalitat i un obligació per part de les 
administracions públiques si volem blindar el nostre 
model educatiu. En aquest sentit, és important defen-
sar els drets de l’alumnat, en aquest cas de Badalona, 
d’optar a una oferta suficient de places de P3 a les es-
coles públiques d’aquesta Zona Educativa. Des dels 
Serveis Territorials sembla que han garantit l’oferta de 
pre-inscripció d’una única línia de P3 en aquests tres 
centres educatius.

És necessari que des del Departament d’Ensenyament 
s’ofertin dues línies de P3 a cadascuna de les tres es-
coles (Pau Picasso, Rafael Alberti i Pera de Tera) i no 
una únicament com pretén el Departament. En cas que 
aquestes dues línies no s’acabin cobrint a petició de les 
famílies, el Departament d’Ensenyament haurà de va-
lorar les accions a seguir, però cal fer atractiva l’oferta 
de cadascuna de les escoles i no eliminar la possibilitat 
i, fins i tot, necessitat d’una segona línia de P3 a priori.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Garantir durant el període de preinscripció l’oferta 
de dues línies de P3 a cadascuna de les escoles Pau Pi-
casso, Rafael Alberti i Pera de Tera de Badalona.

2) En el cas que alguna d’aquestes línies de P3 no 
s’acabi omplint, el Departament d’Ensenyament obri-
rà un procés de diàleg amb l’Ajuntament de Badalona 
i les comunitats educatives amb l’objectiu de garantir 
la millor solució.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el suport als 
comerços emblemàtics de les àrees urbanes
Tram. 250-01489/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 107101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablecen los artículos 145 i 146 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente propuesta de resolu-
ción para que sea sustanciada en la Comissió d’Em-
presa i Ocupació.
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Exposición de motivos

La situación actual del comercio, y en particular del 
comercio emblemático, es muy complicada. Dado el 
valor añadido que el comercio emblemático representa 
para el tejido económico de proximidad de los muni-
cipios, es necesario tener datos comparativos sobre las 
actuaciones que se están llevando a cabo para defen-
der los intereses de los comercios emblemáticos.

Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente 

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a llevar a cabo y presentar en sede parla-
mentaria un análisis comparativo de buenas prácticas 
existentes para el apoyo y puesta en valor de los con-
siderados comercios emblemáticos en áreas urbanas.

Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2015

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Proposta de resolució sobre la formació con-
tinuada del personal penitenciari
Tram. 250-01490/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 107102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carmen de Rivera i Pla, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

Diversos treballadors del Centre Penitenciari de Puig 
de les Basses, a Figueres, alerten que els processos 
d’accés, selecció i provisió de treballadors de l’Admi-
nistració pública s’han de regir pels principis consti-
tucionals de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Per 
tant, les proves subjectives com les entrevistes i els in-
formes personals amb nul·la transparència i que gene-
ren indefensió als aspirants haurien de ser eliminats, 
degut a les disfuncions que poden crear. Això està con-
vertint de facto la provisió de determinats llocs de tre-
ball en una autèntica promoció per lliure designació.

Aquest fet ha provocat el desgavell del concurs de co-
mandaments del 2008 del Departament de Justícia que 

segueix sense resoldre, tot i que hi ha diverses sentèn-
cies judicials que insten l’Administració a fer-ho.

Un col·lectiu afectat per la manca de transparència és 
el dels funcionaris interins. Aquests desconeixen la se-
va posició a la bossa de treball, sent l’únic Departa-
ment de la Generalitat on aquesta no tan sols no és 
pública, sinó que per estranys informes desfavorables 
se’ls pot eliminar de la mateixa i perdre la oportunitat 
de continuar treballant.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Fomentar la formació continua encaminada a la ca-
pacitació i actualització del personal penitenciari per 
contribuir a una major eficiència i efectivitat a la pres-
tació dels serveis.

2. Fomentar la seva promoció i desenvolupament mit-
jançant una carrera professional.

3. Prendre totes les mesures necessàries per tal d’as-
segurar que aquesta formació sigui adjudicada amb 
transparència, oberta a tots els treballadors en igualtat 
de condicions i realitzable en horari laboral o que si-
gui compensable.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2015

Albert Rivera Díaz Carmen de Rivera i Pla
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre la reobertura del 
servei d’atenció continuada del CAP Esparre-
guera
Tram. 250-01491/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 107103 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martínez, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius

El servei d’urgències nocturnes del CAP d’Esparre-
guera donava servei no només a aquesta població sinó 
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també a les poblacions d’Abrera, el Bruc, i Collbató. 
En l’actualitat entre les quatre poblacions sumen apro-
ximadament uns 40.375 habitants.

El servei d’urgències nocturnes del CAP d’Esparre-
guera estava compost per un metge, un diplomat en 
infermeria i un zelador els 365 dies de l’any. Els dies 
laborables horari de 17 a 8 hores i els caps de setmana 
i festius 24h de guàrdia continuada.

La dinàmica d’assistència es realitzava de la següent 
manera: 

– Trucada al CAP, on s’informava i es decidia si l’as-
sistència requeria desplaçament a domicili per part del 
professionals de guàrdia o l’hospital de referència se-
gons la demanda

– La segona via era la presència de la persona al CAP 
on l’atenia i es decidia que procediment a seguir..

Des del tancament del servei nocturn d’Urgències del 
CAP Esparreguera (SOU) ara fa 3 anys a conseqüèn-
cia de les anomenades retallades, el procediment és el 
següent: 

– La persona pot trucar a l’112 on cataloguen la se-
va demanda i decideixen el recurs Mèdic, Infermeria, 
Ambulància convencional o Ambulància medicalitza-
da 

– Pot desplaçar-se al CUAP de Sant Andreu de la Bar-
ca (on ara hi ha centralitzats tots els professionals), o 
anar directament a l’Hospital de Referència

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Reobrir el servei d’atenció continuada del CAP 
d’Esparreguera, restablint el servei amb les mateixes 
condicions que oferia amb anterioritat a les retallades, 
és a dir, 24 hores i 365 dies a l’any, d’acord amb el que 
reivindiquen les associacions de veïns i les entitats so-
cials del municipi.

2. Establir un espai de diàleg i cooperació amb l’Ajun-
tament d’Esparreguera, el govern territorial de salut, 
els representants dels treballadors i usuaris i les asso-
ciacions de veïns per a vetllar per la qualitat dels ser-
veis de salut a Esparreguera.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015

Albert Rivera Díaz Carme Pérez Martínez
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre les sancions 
imposades a empreses per haver vulnerat 
els drets lingüístics del Codi de Consum de 
Catalunya
Tram. 250-01492/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 107106 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablecen los artículos 145 y 146 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente propuesta de resolu-
ción para que sea sustanciada en la Comissió d’Em-
presa i Ocupació.

Exposición de motivos

Según algunas noticias aparecidas en prensa, en 2013 
el Govern de la Generalitat impuso 88 multas por vul-
nerar los derechos lingüísticos del Código de Consu-
mo de Cataluña. En concreto, la Generalitat recau-
dó 133.850 euros en 2013 en multas lingüísticas. El 
Conseller de Empresa i Ocupació, Honorable Sr. Fe-
lip Puig, ha afirmado en sede parlamentaria en va-
rias ocasiones que ‘estas infracciones se imponen a 
pequeñas empresas y comercios por incumplir la nor-
mativa que establece que los ciudadanos tienen el de-
recho a recibir en catalán las informaciones necesarias 
para su consumo’.

La Generalitat destaca que el catalán debe estar pre-
sente en los productos y servicios que ofrezca cada co-
mercio y estas informaciones deben referirse a la salud 
y la seguridad de su consumo. Además, establece que 
las empresas de fuera que desarrollen su actividad en 
Cataluña deben seguir este código. Entre las empresas 
sancionadas, y con cantidades más altas que las ca-
talanas, hay de Alcobendas, Madrid, Murcia, Pozuelo 
de Alarcón y Las Rozas.

Las sanciones se pueden poner por no tener en catalán 
los rótulos de un comercio, las condiciones de un ser-
vicio o la carta de un restaurante. Entre las empre-
sas sancionadas hay de todos los ámbitos, ya sea de 
transportes, telecomunicaciones, telefonía, servicios 
inmobiliarios, alimentación y tiendas de muebles. En 
su mayoría son pequeños comercios y la media de las 
multas supera los 1.500 euros.

Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente 

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a comparecer en la Comisión de Empresa y 
Empleo del Parlament, a fin y efecto de informar sobre 



9 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 511

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 60

1. Cuántas multas lingüísticas impuso la Generalitat 
de Catalunya en los años 2013 y 2014.

2. A cuánto asciende la recaudación anual de la Gene-
ralitat de Catalunya por este concepto en los años 2013 
y 2014 

3. Cuantos expedientes abiertos de multas lingüísticas 
pendientes de resolución, en virtud del artículo 30 de 
la Ley 3/1993, del Estatuto del Consumidor de Cata-
luña, ha cerrado la Generalitat de Catalunya.

4. Si ha cerrado de oficio la Generalitat de Catalunya 
todos los expedientes abiertos de multas lingüísticas 
pendientes de resolución en virtud del Código de Con-
sumo de Cataluña.

5. Si ha devuelto la Generalitat de Catalunya los im-
portes de las multas lingüísticas impuestas en virtud 
del artículo 30 de la Ley 3/1993, del Estatuto del Con-
sumidor de Cataluña, desde el año 1993 hasta la en-
trada en vigor del nuevo Código de Consumo (Ley 
22/2010, del Código de Consumo de Cataluña).

6. Qué medidas ha tomado la Generalitat de Catalunya 
para cumplir la sentencia 31/2010 del Tribunal Consti-
tucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
que declara que cualquier imposición por parte de la 
Administración de una de las dos lenguas oficiales so-
bre la otra en la relación entre particulares es ilegal.

7. Qué medidas ha adoptado la Generalitat de Catalunya 
para adaptar el Código de Consumo de Cataluña a dicha 
sentencia.

Palacio del Parlamento, 24 de febrero de 2015

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Proposta de resolució sobre la declaració de 
parc natural del Massís del Garraf

Tram. 250-01493/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 107186 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Caste-
lló, diputada, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Ara fa un any i mig, diverses associacions de caire 
ecologista, de defensa del patrimoni cultural, entitats 
excursionistes i clubs d’esports de muntanya van pro-
moure un manifest en què es demana la declaració del 
Massís del Garraf com a Parc Natural.

A aquest manifest s’hi han adherit, mitjançant sengles 
acords de ple, tots els Ajuntaments els termes muni-
cipals dels quals estan inclosos a l’espai delimitat pel 
PEIN com a Espai Natural del Garraf. També la Dipu-
tació de Barcelona ha expressat el seu suport a aquesta 
petició.

Els valors biològics, paisatgístics i patrimonials d’a-
quest espai abasten des de l’existència de diverses es-
pècies vegetals i animals d’especial rellevància des 
del punt de vista de la biodiversitat, fins a elements 
culturals singulars que inclouen restes prehistòriques, 
castells medievals, construccions modernistes o ar-
quitectura en pedra seca, passant per una confluència 
de paisatges d’extremada singularitat en el conjunt del 
país.

Actualment el Garraf està gestionat per la Diputació 
de Barcelona, i disposa d’un Pla Especial de Protecció 
del Medi Físic i del Paisatge. Tot i això, no hem d’obli-
dar que el Garraf, per la seva proximitat a la metròpoli 
barcelonina, pateix una pressió antròpica molt superi-
or a la d’altres espais naturals del territori.

Per aquest motiu, aquests instruments no són sufici-
ents per garantir l’excel·lència en la protecció medi-
ambiental, la promoció agroeconòmica i projecció 
ecoturística que un espai natural com aquest mereix i 
reclama. És per això que la declaració de l’espai natu-
ral com a Parc Natural esdevé indispensable per millo-
rar-ne la seva gestió.

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

Proposta de resolució

– El Parlament de catlunya insta el Govern a promou-
re, com més aviat millor, la declaració del Massís del 
Garraf com a Parc Natural

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Anna Simó i Castelló, 
Marc Sanglas i Alcantarilla, diputats, del GP d’ERC
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Proposta de resolució sobre la incorporació 
del vot accessible i secret per a les persones 
amb deficiències visuals
Tram. 250-01494/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 107539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

El proper 24 de maig se celebren eleccions municipals 
a Catalunya, i a tot l’Estat espanyol, eleccions muni-
cipals i diverses eleccions autonòmiques. En aquests 
moments no sembla assegurat que en les eleccions 
municipals les persones amb deficiència visual puguin 
exercir el vot accessible tot i la reforma de la LOREG 
de l’any 2011 que ho hauria de fer possible: la nova re-
dacció de l’article 87.2 no exclou la possibilitat d’adap-
tar el vot accessible i secret a les eleccions locals. Cal 
doncs que el Parlament de Catalunya es posicioni a 
favor de que el vot accessible sigui una realitat a to-
tes les conteses electorals i que demani al Govern es-
panyol que adopti les mesures necessàries per fer-ho 
possible. Alhora cal que la Ponència que està trami-
tant la Llei Electoral de Catalunya hi incorpori el vot 
accessible.

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

Proposta de resolució

El Parlament: 

1. Considera imprescindible que en totes les conteses 
electorals les persones amb deficiències visuals puguin 
exercir el denominat vot accessible i secret.

2. Recomana a la Ponència que està tramitant la Propo-
sició de Llei Electoral de Catalunya a incorporar el vot 
accessible i secret de cara a les eleccions al Parlament 
i la resta de processos electorals que aquesta Llei ha de 
regular.

3. Insta el Govern a realitzar gestions davant el Govern 
de l’Estat per tal que el vot accessible i secret sigui una 
realitat també en les properes eleccions locals 

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la reducció dels 
preus dels bitllets de tren d’alta velocitat i 
Avant entre Lleida i Barcelona
Tram. 250-01495/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 107556 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, Violant Cervera i Gò-
dia, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Lleida és una ciutat d’uns 140.000 habitants amb 
una població dins de la seva àrea d’influència d’uns 
450.000 habitants. La distància entre la ciutat de Llei-
da i la capital de Catalunya és de 163 km.

Barcelona i Lleida estan connectades per carretera i per 
ferrocarril: la línia que passa per Manresa (4 hores de tra-
jecte) i la línia d’alta velocitat (poc més d’1hora de camí).

Des de la posada en funcionament de la línia d’AVE, 
molts ciutadans van veure una oportunitat de poder 
treballar o estudiar a Barcelona i rodalia, tot continu-
ant vivint a Lleida i pobles del voltant. I també a la 
inversa: viure a Barcelona i altres nuclis de la conurba-
ció barcelonina i treballar o estudiar a Lleida i pobles 
veïns. El mateix es pot predicar de Lleida i Tarragona.

Tot plegat ha permès un augment de l’activitat i les re-
lacions empresarials, i de tot tipus, entre les comar-
ques lleidatanes i de la resta de Catalunya. Especial-
ment significant ha estat l’increment de la capacitat 
d’atreure i conservar talent en les terres lleidatanes.

El tren Avant va néixer a l’abril del 2008 com un AVE 
més econòmic per als trajectes de mitja distància. Des 
d’aleshores ençà, el preu del bitllet no ha deixat de pujar 
molt per sobre de l’IPC, fins i tot per sobre dels incre-
ments en els trens AVE. El preu del bitllet ha passat de 
20,40 € a 29,40 €, la qual cosa suposa un augment del 
44,5%.
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A més, el preu per quilòmetre del bitllet de l’Avant no 
és el mateix en totes les línies de l’Estat; en el cas dels 
trens de Lleida a Barcelona, s’afegeix al greuge com-
paratiu el fet que el cost del bitllet es calcula sobre 200 
quilòmetres, com a conseqüència que el trajecte passa 
a tocar de Tarragona.

Per altra banda, des de la seva posada en funciona-
ment, el nombre de viatgers no ha parat d’augmentar. 
En l’actualitat, la línia Lleida - Barcelona és una de les 
més utilitzades de totes les línies d’alta velocitat, acos-
tant-se a taxes d’ocupació ben properes al 100%.

L’Avant és un servei públic, el preu del qual el fixa 
l’Estat, a diferència del preu de l’AVE que el fixa Ren-
fe. Tot i així, i paradoxalment, pugen més les tarifes 
regulades que les liberalitzades fixades per l’operador.

En l’actualitat, són molts els usuaris lleidatans que di-
àriament utilitzen aquest servei per anar a treballar o 
estudiar a Barcelona, i a l’inrevés. Per tant, és un ser-
vei bàsic. Els usuaris es queixen tant del preu del bit-
llet, com de la poca flexibilitat a l’hora d’utilitzar-los: 
un usuari que compri un abonament pot gastar-se prop 
de 500€ al mes.

Renfe ofereix la possibilitat de comprar un abonament 
d’entre 30 i 50 viatges, però aquests s’han de gastar en 
els 30 dies següents a la formalització del primer viat-
ge, La qual cosa suposa que molts cops, els viatgers no 
esgoten la totalitat dels bitllets i perden els diners. A 
més, si algun cop es perd el tren (per tant el bitllet), no 
es pot utilitzar l’abonament i cal comprar un nou bit-
llet sense descompte.

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

Proposta de resolució

1. Demanem al Govern de l’Estat que, tenint en comp-
te que la distància entre Lleida i Barcelona passant pel 
Camp de Tarragona és de 200 km i que el preu per km 
és de 0’14 €/km (superior al d’altres zones de l’Estat), 
el rebaixi per situar-se per dessota dels 0’10 €/km, de 
manera que sigui concordant amb els preus dels bit-
llets Avant d’altres serveis similars.

2. Que apliqui les mateixes devolucions per retard en 
els bitllets de l’AVE i els Avant independentment del 
seu trajecte i dels motius que ocasionen aquest retard.

3. Que modifiqui a la baixa el preu de l’abonament (te-
nint en compte que es tracta d’un servei bàsic utilitzat 
per molts viatgers) i que se’n flexibilitzin les condici-
ons d’ús per tal que aquests puguin ser més útils més 
dies i suposin un estalvi real i substancial per als cen-
tenars d’usuaris que diàriament utilitzen aquest servei 
públic.

4. Que modifiqui les condicions de la Targeta Plus en 
les següents condicions: 

a. Ampliar el termini de formalització i passar de 30 
dies a 45.

b. Que un cop formalitzat l’abonament, es permeti aga-
far qualsevol dels trens que fan el trajecte contractat.

c. Que els usuaris d’aquesta targeta plus puguin disposar, 
igual que els de l’AVE, dels bitllets integrats de rodalies.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre Violant Cervera i Gòdia
Portaveu del GP de CiU Diputada del GP de CiU 

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les propostes per al Pla d’inver-
sions per a Europa
Tram. 302-00252/10

Esmenes presentades
Reg. 107980; 108172 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.03.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 107980)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Solé i Ferran-
do, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les propostes per al Pla d’inver-
sions per a Europa (tram. 302-00252/10).

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

Al punt 1

«El Parlament de Catalunya: 

1. Lamenta que en el disseny inicial de Fons Europeu 
d’Inversions estratègiques la dotació de capital per a 
les inversions sigui extremadament reduïda i el factor 
d’apalancament previst sigui molt poc realista, calcu-
lat sense cap evidència empírica ni experiència pas-
sada en les inversions del Banc Europeu d’Inversions. 
Lamenta així mateix que en disseny inicial els fons 
públics destinats al FEIE assumeixin el risc de totes 
les inversions mentre que els retorns seran exclusiva-
ment privats. I lamenta també que part dels recursos 
del FEIE s’hagin tret dels recursos destinats inicial-
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ment a projectes de recerca en el marc del programa 
Horitzó 2020.»

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

D’un apartat i al punt 3

«i) S’estableixin els mecanismes necessaris per evitar 
que el cost de projectes d’iniciativa privada que es be-
neficiïn del FEIE, i que acabin essent inviables, hagi 
de de ser assumit pels contribuents, com ha passat re-
centment amb el cas Castor.»

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés Jordi Solé i Ferrando
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 108172)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les propostes per al Pla d’inver-
sions per a Europa (tram. 302-00252/10).

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

Del punt 2

«2. Manifesta la seva preocupació per la manca de 
transparència en la selecció dels projectes per part de 
la Task Force, i demana assegurar que el finançament 
de projectes no respongui a una lògica exclusivament 
privada.»

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

Del punt 5

«5. El Parlament lamenta el poc temps del que ha dis-
posat el Govern de la Generalitat per presentar la seva 
proposta preliminar de projectes a incorporar al Fons 
Europeu d’Inversions Estratègiques 2015-2017, el que 
ha donat com a resultat un llista feta apressadament, 
que es continua treballant per millorar.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Manifesta el seu suport al govern de Grècia, recent-
ment elegit, en la seva proposta de reconsideració del 
seu «Pla de rescat» i les condicions de retallades eco-
nòmiques i socials que van ser imposades en el seu mo-
ment per la denominada «Troika», i poder així canviar 
les polítiques d’austeritat i retallades socials extremes 
que s’han vingut aplicant als ciutadans i ciutadanes de 
Grècia.»

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

Del punt 7

«7. Continuï treballant per elaborar una proposta de 
projectes a presentar com a candidats al Pla Juncker, 
que permeti optimitzar el recursos a rebre per Catalu-
nya en el Marc del Pla Juncker, la qual sigui actualitza-
da al llarg del temps en funció de les noves necessitats 
que puguin aparèixer, i que n’informi al Parlament.»

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

Del punt 8

«8. Els projectes a presentar amb el Pla Juncker siguin 
compatibles amb els objectius estratègics UE i facili-
tin l’assoliment dels objectius i les polítiques pròpies de 
la Generalitat de Catalunya. Així mateix, el Parlament 
de Catalunya insta el Govern de l’Estat que Catalunya 
rebi la contribució que li correspon com a motor eco-
nòmic de la península ibèrica.»

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

Del punt 10

«10. Faci arribar també els projectes que finalment 
s’acordin de forma directa i raonada a la Comissió eu-
ropea i als diputats i diputades catalanes al Parlament 
europeu, per al seu coneixement.»

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la gestió del canal Segarra-Gar-
rigues
Tram. 302-00253/10

Esmenes presentades
Reg. 108161; 108163; 108167; 108174; 

108175 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 04.03.2015

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 108161)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
del canal Segarra-Garrigues (tram. 302-00253/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació de text dels punts 1, 2, 3 i 4, nou text

«El Parlament insta al Govern a celebrar un debat es-
pecífic, durant el mes de juny del 2015, en el sí de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural per tal de conèixer tots els estudis 
de que disposa el Govern sobre el Canal Segarra-Gar-
rigues i debatre sobre el futur d’una infraestructura vi-
tal pel desenvolupament de les Terres de Ponent.»

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 108163)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la gestió del canal Segarra-Gar-
rigues (tram. 302-00253/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1

«1) Celebrar una debat monogràfic durant el mes de 
juny de 2015 en el si de la Comissió d’Agricultura del 

Parlament amb els sindicats agraris, els experts que 
van elaborar l’informe del CADS, la Sindicatura de 
Comptes, professionals, les comunitats de regants, els 
contribuents, les organitzacions empresarials agràries, 
entitats ecologistes i defensores del territori entre al-
tres, sobre la viabilitat econòmica i mediambiental del 
Segarra Garrigues.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 5

«5) Realitzar, en el termini d’un any, una auditoria 
economicofinancera (com recomana l’informe del 
CADS) de caràcter independent i participatiu que ava-
luï els costos que ha suposat la gestió de Regsega des 
de l’any 2003 a l’any 2014 del projecte de regadiu del 
Canal Segarra-Garrigues. Abans de realitzar aquesta 
auditoria caldrà disposar d’un pressupost per conèixer 
el seu cost.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 6

«6) Revisar els projectes en fase d’execució i redimen-
sionament de l’obra i potenciar la col·laboració amb 
corporacions d’usuaris locals i empreses de la zona 
afectada, reduint també els costos energètics amb l’ús 
d’energies renovables, incloent la consulta i partici-
pació activa de les organitzacions professionals agrà-
ries.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 7

«7) Elaborar els plans de gestió de les zones ZEPA 
per acomplir les mesures correctores i compensatòries 
previstes a l’Estudi d’Impacte Ambiental i a la Decla-
ració de l’Impacte Ambiental, però principalment per 
buscar una solució per incrementar l’àrea irrigable.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 10

«10) Garantir l’accés a l’aigua a través d’un preu as-
sequible i segons hectàrea per a les petites explotaci-
ons familiars les quals amb l’actual preu es veuen en 
la impossibilitat de competir amb les grans corporaci-
ons agroindustrials que fomenten l’especulació del sòl 
agrari del CSG, a més a més de garantir un preu boni-
ficat a les explotacions familiars i prioritàries.»
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6 Esmena núm. 6
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 11

«11) Fomentar només les concentracions parcel·làries 
que no suposen una afectació per a la biodiversitat i 
la pèrdua d’hàbitats, o que causin un increment de les 
plagues en els cultius, disminuint la qualitat de l’aigua 
i l’augment de la salinitat al tram baix del riu Ebre, 
sempre i quan no perjudiqui l’explotació agrícola.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Afegir l’apartat 14

«14) Presentar, en el termini de tres mesos, els estu-
dis tècnics previstos a les declaracions d’impacte am-
biental sobre la viabilitat del reg a les zones protegides, 
dins l’àmbit del canal Segarra-Garrigues.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Afegir l’apartat 15

«15) Realitzar els estudis i proves que demostrin la vi-
abilitat del reg dels terrenys amb la conservació de les 
aus i d’aquesta manera ampliar la superfície irriga-
ble.»

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 108167)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la gestió del canal Segarra-Gar-
rigues (tram. 302-00253/10).

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

De refosa dels punts 1, 3, 4 i 5

«1. Celebrar una debat monogràfic durant el mes de 
juny de 2015 en el si de la Comissió d’Agricultura del 
Parlament, amb tot els agents implicats que hi parti-
cipen i, que cada grup sol·liciti, sobre el desenvolu-
pament del Segarra Garrigues. A l’hora que insta al 

Govern a presentar l’informe definitiu del CADS con-
juntament amb el de la sindicatura (sobre l’exercici de 
Regsega 2010/2011, publicat el desembre de 2014) en 
aquest mateix termini. La comissió establirà les mesu-
res a prendre sobre les conclusions del debat»

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

Del punt 2

«2. Fer públic –com a mínim a la web de Transparèn-
cia– i explicar en seu parlamentària l’informe de Fran-
cesc Reguant i Ramon Lletjós encarregat pel DAAR i 
també ocultat que explica les serioses dificultats de vi-
abilitat del projecte i la necessitat de donar una extensa 
explicació a la ciutadania.»

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

Del punt 6

«6. Potenciar la col·laboració amb corporacions d’u-
suaris locals i empreses de la zona afectada, estudiant 
també reduir els costos energètics.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Elaborar els plans de gestió de les zones ZEPA per 
acomplir les mesures correctores i compensatòries pre-
vistes a l’Estudi d’Impacte Ambiental i a la Declaració 
de l’Impacte Ambiental.»

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

Del punt 8

«8. Encarregar a l’ACA que vetlli davant els organis-
mes competents per tal de garantir els cabals de man-
teniment suficient per al riu Segre i els seus afluents, 
per la possible disminució a causa del canvi climàtic.» 

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

«9. Garantir que abans de continuar amb l’obra nova del 
Segarra Garrigues cal consolidar el que ja està instal-
lat, així per exemple cal prèviament pensar en una mo-
dernització dels sistema de reg del Canal d’Urgell que 
ara mateix resulta inviable econòmicament tot evitant 
que sigui Endesa la que controli els embassaments.»
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7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

«10. Garantir l’accés a l’aigua de reg als futurs regants 
a traves d’un finançament adient de l’alta al reg i de les 
instal·lacions dels sistemes de reg. Encarregar al DA-
AM a agilitzar ordres d’ajut en aquesta línia i al ICF a 
establir-ne les condicions.» 

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

«11. Fomentar només les concentracions parcel·làries 
que no suposen una afectació per a la biodiversitat i la 
pèrdua d’hàbitats, o que causin un increment de les pla-
gues en els cultius, disminuint la qualitat de l’aigua i 
l’augment de la salinitat al tram baix del riu Ebre.»

9 Esmena núm. 9
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

«12. Revisar el pla de finançament a 20 anys amb un 
tipus d’interès anual equivalent a l’euríbor més un di-
ferencial que no s’ha actualitzat malgrat els canvis en 
l’execució del contracte així com en els nous valors de 
l’euríbor.»

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 13

«13. Denunciar a fiscalia els indicis d’irregularitat en 
els exercicis 2010/2011 de Regsega per la contractació 
de determinats serveis i subministraments que superen 
en llindar dels contractes menors i que no s’han fet a 
través de concurs públic.»

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 108174)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Dionís Guiteras i 
Rubio, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la gestió del canal Se-
garra-Garrigues (tram. 302-00253/10).

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

Modificació del punt 1

«El Parlament de Catalunya es compromet a: 

1) Celebrar una debat monogràfic durant el mes de 
juny de 2015 en el si de la Comissió d’Agricultura del 
Parlament amb els sindicats agraris, els experts que 
van elaborar l’informe del CADS, la Sindicatura de 
Comptes, professionals, les comunitats de regants, els 
contribuents, les entitats ecologistes i defensores del 
territori entre altres, sobre la sostenibilitat econòmica 
i ambiental la viabilitat econòmica i mediambiental del 
Segarra Garrigues.»

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

Modificació del punt 3

«3) Exigir que en un termini de tres mesos es completin 
els informes dels CADS sobre els canal Segarra-Garri-
gues i que es presentin en seu parlamentaria.»

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

Modificació del punt 4

«4) D’acord amb la tramitació de la Sindicatura de 
Comptes del Parlament de Catalunya, donar explica-
cions sobre l’informe que ha elaborat la mateixa Sindi-
catura sobre l’exercici de Regsega 2010/2011, publicat 
el desembre de 2014.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 5

«5) Realitzar, en el termini d’un any, una auditoria 
economicofinancera (com recomana l’informe del 
CADS) de caràcter independent i participatiu que ava-
luï els costos que ha suposat la gestió de Regsega des 
de l’any 2003 a l’any 2014 del projecte de regadiu del 
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Canal Segarra-Garrigues, sense que això suposi una 
afectació del calendari d’execució de les obres.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 6

«6) Implementar i fer públiques les conclusions de la 
darrera revisió dels Revisar els projectes en fase d’exe-
cució i redimensionament de l’obra i potenciar la col-
laboració amb corporacions d’usuaris locals i em-
preses de la zona afectada, reduint també els costos 
energètics amb l’ús d’energies renovables.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió en el punt 8

«8) Garantir el cabal de manteniment suficient per al 
riu Segre i els seus afluents donada la disminució que 
estan experimentant i la que podrien arribar a experi-
mentar si el Canal Segarra Garrigues es trobés en ple 
rendiment.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 10

«10) Garantir l’accés a l’aigua de reg als futurs regants 
a traves d’un finançament adient de l’alta al reg i de les 
instal·lacions dels sistemes de reg així com d’un preu 
de l’aigua assequible que garanteixi la viabilitat de les 
explotacions.» 

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 13

«13) En el cas que l’informe de la Sindicatura de 
Comptes sobre l’exercici de Regsega 2010/2011, con-
clogui que hi ha hagut indicis d’irregularitat, denunci-
ar-ho a la fiscalia.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou punt 14

«Garantir que el canal Segarra Garrigues mai serà 
una infraestructura de subministrament d’aigua a les 
conques internes de Catalunya per tal de cobrir des-
viacions econòmiques, si aquestes es produeixen. Cas 
que en algun moment hi hagi problemes en la seva via-
bilitat econòmica es tindran en compte totes les actua-

cions possibles que representin un benefici social, eco-
nòmic i ambiental per al territori per on discorre.»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou punt 15

«Aprofitar la infraestructura per garantir el subminis-
trament i abastament d’aigua potable als municipis 
que tenen mancances i que estan en l’àmbit d’influèn-
cia del canal.»

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou punt 16

«Dur a terme les modificacions legislatives necessàries 
per acabar amb el greuge que suposa arribar al 80% 
de les hectàrees per desenvolupar el reg d’un sector.»

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés Dionís Guiteras i Rubio
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 108175)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
del canal Segarra-Garrigues (tram. 302-00253/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Ciutadans

Del punt 13, que resta redactat de la següent manera

«13. Elaborar un informe detallat sobre els indicis d’ir-
regularitats comeses per Regsega en els exercicis 2010-
2011 en els procediments de contractació de determi-
nats serveis i subministraments per sobre dels llindars 
dels contractes menors que no s’han fet a traves de 
concurs públic i el lliuri al Parlament en el termini de 
seixanta dies.»

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació dels bombers volun-
taris
Tram. 302-00254/10

Esmenes presentades
Reg. 107882; 108164; 108171; 108180 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
107882)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació dels bombers voluntaris (tram. 302-
00254/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 3

«3. Garantir la convocatòria de 200 noves places de 
bombers professionals per l’any 2015 i adoptar les me-
sures necessàries per que no disminueixi el nombre de 
bombers voluntaris.»

2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 4

«4. Amb caràcter urgent, establir un sistema que per-
meti que el bomber voluntari pugui rebre assistència 
sanitària gratuïta i percepcions per les lesions que pu-
gui patir en acte de servei i garantir la cobertura i les 
percepcions de les baixes per lesions o accidents dels 
bombers voluntaris produïdes durant la realització de 
serveis i la resta de prestacions de forma similar a la 
que perceben els bombers professionals, concertant les 
assegurances que siguin necessàries per aquesta fina-
litat.»

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 6

«6. Dur a terme les inversions necessàries per tal de 
millorar l’estat dels parcs de bombers professionals i 
voluntaris, i de forma prioritària els parcs de Girona i 
de Figueres. aquells parcs que el Comitè de Seguretat i 
Salut Laboral assenyali com a prioritaris.»

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 108164)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Dionís Guiteras i 
Rubio, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació dels bombers 
voluntaris (tram. 302-00254/10).

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

Addició al punt 6

«6. Instar al Govern de l’Estat a complir els deutes 
pendents amb la Generalitat per tal que aquesta pu-
gui dur a terme les inversions necessàries per tal de 
millorar l’estat dels parcs de bombers professionals i 
voluntaris, i de forma prioritària els parcs de Girona i 
de Figueres.»

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés Dionís Guiteras i Rubio
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 108171)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació dels bombers volun-
taris (tram. 302-00254/10).

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

Del punt 3

«3. Impulsar la convocatòria de noves places de bom-
bers per l’any 2015 i adoptar les mesures necessàries 
per que no disminueixi el nombre de bombers volun-
taris.»

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

Del punt 4

«4. Impulsar un sistema que permeti que el bomber 
voluntari pugui rebre assistència sanitària gratuïta i 
percepcions per les lesions que pugui patir en acte de 
servei i garantir la cobertura i les percepcions de les 
baixes per lesions o accidents dels bombers volunta-
ris produïdes durant la realització de serveis i la resta 
de prestacions de forma similar a la que perceben els 
bombers professionals, concertant les assegurances 
que siguin necessàries per aquest finalitat excepte de 
les derivades d’una relació laboral.»

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

Del punt 6

«6. Dur a terme les inversions necessàries per tal de 
millorar l’estat dels parcs de bombers professionals i 
voluntaris, i de forma prioritària de tots els parcs en 
els que l’any 2015 es faran inversions, d’acord amb les 
previsions pressupostàries.» 

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 108180)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció dels bombers voluntaris (tram. 302-00254/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP de Ciutadans

Al punt 1

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

1. Presentar un projecte de llei de regulació dels ser-
veis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, 
amb caràcter d’urgència, que permeti implementar un 
nou model que reguli el sistema mixt englobant tots 
els bombers i personal de suport (funcionaris, laborals 
i voluntaris).

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política universitària
Tram. 302-00255/10

Esmenes presentades
Reg. 108179; 108162 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.03.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
108162)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Lorena Vicioso Adria, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la políti-
ca universitària (tram. 302-00255/10).
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1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Supressió de tot el punt 1 i addició d’un nou text

«1. Per l’eficiència del sistema universitari, el Parla-
ment de Catalunya insta el Govern a: 

a) Elaborar i presentar un pla de regularització de tre-
soreria i de minoració del deute de les universitats pu-
bliques de Catalunya.

b) Augmentar la dotació pressupostaria per tal Que 
permeti un bon funcionament de qualitat i que garan-
teixi una autonomia financera respecte als interessos 
dels mercats. Aquesta aportació bàsica ha de ser equi-
parable a la que s’aplica a l’entorn de la UE.»

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Supressió de tot el punt 2 i addició d’un nou text

«2. Per una educació universitària com un servei uni-
versal, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Demanar al Govern de l’Estat el traspàs efectiu 
de les beques d’ensenyament superior del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport amb la dotació econòmi-
ca necessària i suficient que permeti desenvolupar un 
nou pla de beques.

b) Garantir l’accés universal a la universitat un siste-
ma d’accés que no estigui limitat per qüestions econò-
miques, reducció de les taxes universitàries. Instaurar 
un sistema de matrícules progressives per tal de garan-
tir la igualtat de condicions, amb l’objectiu estratègic 
d’avançar cap a la gratuïtat real.

c) Potenciar un sistema de beques basat en els princi-
pis d’equitat, accessibilitat i sostenibilitat del sistema 
universitari de Catalunya. Amb criteris per llindars de 
renda que permeti augmentar la cobertura social i un 
sistema progressiu, equitatiu i just d’accés a l’ensenya-
ment superior.»

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Supressió de tot el punt 3 i addició d’un nou text

«3. Per reconèixer i potenciar el talent dels joves inves-
tigadors, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Augmentar els recursos destinats a Recerca i Inno-
vació per a donar compliment als objectius i compro-
misos del Pacte Nacional, d’arribar com a mínim el 
2% del PIB en recerca, desenvolupament i innovació, 

ja que és la base del creixement i del canvi del model 
productiu, i alhora és un sector que pot garantir opor-
tunitats als joves. Cal finançament a figures d’investi-
gació i no cap altres figures que no compleixen aquesta 
funció, per tal d’estabilitzar la seva situació.

b) Donar compliment a l’acord pres en la Resolució 
301/X del Parlament de Catalunya, sobre la situació 
de la joventut, d’augmentar el nombre de beques de 
formació de personal investigador i de beques de mo-
bilitat associades.

c) La recerca i la innovació han de ser la base de la 
nostra activitat productiva per tal de mantenir la pros-
peritat i l’estat de benestar al nostre país, es per això 
que cal Donar prioritat a les línies de recerca orien-
tades a l’estalvi i a l’eficiència energètica, el benestar 
de les persones, la promoció de la igualtat de gènere i 
altres disciplines, d’acord amb l’estratègia RISC3CAT, 
i evitar qualsevol aportació a la recerca i transferència 
tecnològica amb finalitats militars, amb un compromís 
amb els principis de la promoció de la pau.»

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Supressió de tot el punt 4 i addició d’un nou text

«4. Per un nou model universitari, el Parlament de Ca-
talunya insta el Govern a: 

a) Potenciar un model universitari basat en l’equili-
bri entre l’autonomia universitària, on es defineix amb 
major llibertat els seu sistema de governança, les seves 
orientacions acadèmiques, i els seus projectes de do-
cència i recerca amb el comprimís social que ha d’ori-
entar els esmentats objectius. Cal promoure valors 
humans, ètics de solidaritat, cooperació, eficiència, 
sostenibilitat i igualtat per tal d’impulsar del paper del 
sistema universitari com agent actiu en el debat social 
i en les implicacions socials i econòmiques de la cièn-
cia i la tecnologia.

b) Impulsar un sistema universitari públic basat en la 
cooperació entre les universitats més que en la com-
petència entre elles, estimulant l’eficiència en l’ús dels 
recursos assignats.»

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Lorena Vicioso Adria
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 108179)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política universitària (tram. 302-00255/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix el punt 1 de la moció.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

D’addició al punt 2.b

«b) Afavorir, en coordinació amb les universitats cata-
lanes, una rebaixa dels preus públics dels Màsters, ai-
xí com promoure acords amb les entitats de crèdit per 
facilitar la concessió de finançament privat per ajudar 
els estudiants a pagar el preu del màster.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans

D’addició al punt 2.e

«e) Posar en marxa, durant el mes de maig de 2015, 
una campanya institucional informativa sobre les be-
ques Equitat i qualsevol altra beca d’ajuda a l’estudi 
entre la població que l’any següent s’incorporarà a la 
universitat.»

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP de Ciutadans

De supressió i addició al punt 3.a

«3. Per reconèixer i potenciar el talent dels joves inves-
tigadors, el Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a: 

a) Elaborar, abans de finalitzar el curs acadèmic 2014-
15, un Pla Estratègic estudi per a clarificar la situació 
de Doctors i Professors Contractats a temps parcial, a fi 
de clarificar la seva situació, establir un horitzó d’estabi-
lització i, quan no sigui possible incorporar-los al món 
universitari, facilitar-los la seva incorporació al món la-
boral.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Ciutadans

D’addició al punt 4.b

«4. Per a un nou model universitari, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

b) Aprofundir en el procés d’acostament de la univer-
sitat a les necessitats de la societat en el futur, impul-
sant la qualitat de la oferta universitària i la connexió 
entre la universitat, el teixit empresarial i el mercat de 
treball, facilitant l’accés dels alumnes al món laboral 
i convertint la universitat en el tractor del creixement 
econòmic. Enfortir, també, la relació entre la universi-
tat, la iniciativa social i el tercer sector, per convertir 
la universitat en un motor de desenvolupament social 
integral.»

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la inserció laboral de persones 
amb dificultats
Tram. 302-00256/10

Esmenes presentades
Reg. 107962; 107981; 108173; 108176 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 107962)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la inserció laboral de persones amb dificultats (tram. 
302-00256/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

«2. Presentar al Parlament l’estudi d’avaluació de la 
RMI sobre l’eficàcia del programa, la taxa de cobertu-
ra i un nou sistema d’indicadors, tal com preveu la Mo-
ció 60/X del Parlament de Catalunya, sobre la renda 
mínima d’inserció.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 3

«Aprovar un Decret Llei de reforma de la Llei 10/1997, 
de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, per tal 
que mentre no entri en vigor la Renda Garantida de 
Ciutadania, s’eliminin els aspectes més lesius de la re-
forma del 2011. A tal efecte, el Decret Llei haurà d’in-
corporar com a mínim: l’establiment del dret subjectiu 
a la inserció social i laboral, i disposar d’uns ingres-
sos mínims imprescindibles per a la subsistència bà-
sica així com la modificació dels requisits per a ésser 
titular del dret i beneficiari en els nous perfils d’exclu-
sió, tenint en compte que l’ocupabilitat és un concepte 
dinàmic i variable, tal i com preveu la Moció 60/X del 
Parlament de Catalunya sobre la renda mínima d’in-
serció.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Modificació del punt 5

«5. Fer una nova convocatòria del programa Treball i 
formació dotada amb un total de 13,5 milions d’euros 
en els termes que estableix la Moció 181/X del Parla-
ment de Catalunya en el seu apartat 2.d). Així mateix, 
s’insta el Govern a emprendre les següents accions re-
lacionades amb aquest programa: [...]»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

Addició en el punt 6

«6. Ampliar el suport a les empreses d’inserció amb 
allò previst en l’apartat 3 de la Moció 181/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre polítiques d’ocupació, com a 
instrument d’èxit per a la inserció laboral de les perso-
nes amb risc d’exclusió social, mitjançant les següents 
accions: [...]»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

Addició al final del punt 7.3

«7.3. Dissenyar durant l’any 2015 un sistema de con-
certació, a través de contractes programa, amb les en-
titats socials prestadores per a la prestació de serveis 
d’inserció laboral de persones amb discapacitat o tras-
torn mental al mercat ordinari de treball, en el marc 
de la nova llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 9

«El Parlament de Catalunya es compromet a tenir 
substanciades totes les compareixences en relació amb 
la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya, abans del 27 de març de 2015.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 10.1 bis

«El Parlament de Catalunya rebutja el tancament de 
la planta d’Euroterminal del Grup Anovo a la ciutat de 
l’Hospitalet de Llobregat.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 10.3 bis

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar, conjuntament amb l’empresa i la 
participació dels treballadors, un pla industrial per a 
la viabilitat de futur de l’empresa.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 12

«En relació amb el possible tancament de l’empresa 
Mondi Ibèrica de Polinyà: 

12.1. El Parlament de Catalunya expressa el seu su-
port i solidaritat amb els treballadors i les treballado-
res d’aquesta empresa.

12.2. El Parlament de Catalunya manifesta la impor-
tància del sector d’embalatges plàstics i la necessitat 
de fer totes les actuacions necessàries per afavorir el 
seu desenvolupament.

12.3. El Parlament insta el Govern de la Generalitat 
a treballar des de tots els àmbits, relacions laborals i 
política industrial, davant de la direcció de Mundi Ibè-
rica, a fi d’evitar aquest possible tancament que afecta 
110 persones treballadores.»

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
107981)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la in-
serció laboral de persones amb dificultats (tram. 302-
00256/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un punt 0 abans del punt 1

0. Recuperar el dret subjectiu de la RMI, sense limita-
cions pressupostàries.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 8.1

8.1 Reconèixer l’itinerari del treball protegit, tant en 
el que [...].

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 8.2

8.2 Garantir el reconeixement del dret al suport per a 
les persones [...].

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 8.5

8.5 Eliminar l’actual criteri de topall màxim de les 
USAP, atès [...].

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 8.6

8.6 Estudiar la viabilitat de Crear un nou programa de 
contractes [...].

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un punt 9.1

9.1 Procedir a l’obertura immediata del període de 
presentació d’esmenes a l’articulat de la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
(tram. 202-00009/10), donat el caràcter d’urgència 
d’aquesta iniciativa i que les compareixences ja s’estan 
substanciant.

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 108173)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la inserció laboral de persones 
amb dificultats (tram. 302-00256/10).

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

Del punt 3

«3. Instar el Govern de la Generalitat a valorar la re-
forma de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mí-
nima d’inserció en el marc del debat de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania, atesa la gran vinculació entre 
ambdós programes.»

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

Del punt 5

«5. Potenciar el programa de Treball i Formació do-
tant-lo de més recursos. Així mateix, s’insta el Govern 
a emprendre les següents accions relacionades amb 
aquest programa:»
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3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 5.3

«5.3. Estudiar obrir una nova línia de participació en 
aquest programa per a les empreses d’inserció dialo-
gant prèviament amb la federació que les representa.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 6.3

«6.3. Estudiar la seva participació al programa Treball 
i Formació.»

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

Del punt 7.2

«7.2. Incloure en el debat del Projecte de llei d’ordena-
ció del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya la possibilitat d’incloure els Serveis de Su-
port Especialitzats i territorialitzats de inserció labo-
ral de persones amb discapacitat o trastorn mental al 
mercat ordinari de treball a la Cartera de Serveis del 
Sistema d’Ocupació de Catalunya.»

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

Del punt 7.5

«7.5. Incloure en el debat del Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya la possibilitat d’incloure la Cartera de 
Serveis Especialitzada i la regulació del procés admi-
nistratiu de contractació d’entitats socials sense ànim 
de lucre prestadores.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7.6

«7.6. Garantir la subvenció pluriennal 2015-2016 ajus-
tada als períodes reals d’execució de gener a desem-
bre.»

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Ampliar el suport als Centres Especials de Tre-
ball (CET) com a model d’èxit en la inserció laboral de 

les persones amb discapacitats a partir de les següents 
actuacions, tot ampliant el seu suport financer durant 
l’exercici 2015 amb un mínim de 4 milions d’euros de 
més respecte l’exercici 2014, per a les següents actu-
acions, en el supòsit que l’Estat mantingui la mateixa 
aportació:»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8.4

«8.4. Realitzar un estudi sobre la incorporació de nous 
criteris de priorització a la contractació de qualitat i a 
la incorporació de l’especial dificultat.»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8.8

«8.8. Estudiar la possibilitat d’obrir un programa es-
pecífic dins l’estratègia de la Garantia Juvenil orientat 
a programes per a inserció en CETs de persones jo-
ves amb risc amb discapacitat que tingui en compte el 
grau de discapacitat.»

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 108176)

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la inserció laboral de 
persones amb dificultats (tram. 302-00256/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 1.1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1.1 bis Deixar de considerar la RMI com un dret sub-
jecte a disponibilitats pressupostàries o a conjuntures 
econòmiques determinades, i tractar-la com un dret 
universal i com un instrument d’inserció mitjançant un 
tractament integral i no discriminatori

1.1 ter Reformar el sistema de tractament de la pres-
tació, a fi de destinar a la RMI una partida oberta al 
Pressupost anual de la Generalitat, en la qual es van 
afegint recursos en funció de les necessitats i del nom-

1.1.bis
1.1.ter
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bre de beneficiaris d’aquesta prestació que compleixin 
tots els requisits.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt 12

«12. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a posar en marxa totes les modificacions 
legals i pressupostàries necessàries per tal d’assegurar 
que les partides destinades a les «estructures d’estat» 
es destinaran a la inserció laboral de persones vulne-
rables i a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.»

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la lluita contra la pobresa i les de-
sigualtats socials
Tram. 302-00257/10

Esmenes presentades
Reg. 108170 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.03.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 108170)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la lluita contra la pobresa i les 
desigualtats socials (tram. 302-00257/10).

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

Del punt 2.a

«a) fer efectiu amb caràcter prioritari tots els paga-
ments pendents amb entitats del tercer sector social i 
altres entitats amb les que la Generalitat ha signat con-
certs o convenis de col·laboració.»

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

Del punt 2.b

«b) fer efectiu amb caràcter prioritari tots els paga-
ments pendents amb Ajuntaments per a la prestació de 
serveis socials bàsics i concessió d’ajuts en l’àmbit so-
cial.»

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats
Tram. 302-00258/10

Esmenes presentades

Reg. 107982; 108166; 108169; 108177 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2015

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
107982)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’in-
crement de la pobresa i les desigualtats (tram. 302-
00258/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un punt 6.1

«6.1 Procedir a l’obertura immediata del període de 
presentació d’esmenes a l’articulat de la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
(tram. 202-00009/10), donat el caràcter d’urgència 
d’aquesta iniciativa i que les compareixences ja s’estan 
substanciant.»

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 108166)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats (tram. 302-00258/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«1. Modificar l’Ordre BSF/382/2014, de 15 de desem-
bre, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de 
l’ajut econòmic sotmès al nivell d’ingressos de la unitat 
familiar, per a famílies en què hagi tingut lloc un nai-
xement, adopció, tutela o acolliment, i s’obre la convo-
catòria per als períodes compresos entre l’1 de setem-
bre i el 31 de desembre de 2014 i l’1 de gener i el 30 de 
juny de 2015, per tal de d’ampliar la seva vigència fins 
al 31 de desembre de 2015 així com Assegurar el to-
pall de renda que dóna dret als ajuts per a infant a càr-
rec per a totes les famílies amb ingressos inferiors als 
16.000 euros. En el mateix sentit, recuperar progres-
sivament les prestacions per fills a càrrec, parts múl-
tiples, adopcions i acolliments per garantir per al 2015 
que totes aquelles famílies amb ingressos inferiors a 
35.000 euros puguin rebre-la.»

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

«2. Estudiar la implementació d’una renda infantil 
garantida en forma de prestació econòmica a la qual 
tinguin accés els infants en situació de privació ma-
terial, de conformitat amb el que s’estableix a la Llei 
13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions Socials de ca-
ràcter econòmic, per a oferir a les famílies amb infants 
i/o adolescents menors en situació de vulnerabilitat un 
recurs econòmic per cobrir les necessitats bàsiques 
d’alimentació, roba i material escolar.»

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

«4. Revisar la dotació dels ajuts d’urgència social per 
als ens locals, a través dels Contracte Programa pen-
dent de signar aquest 2015, dotant-los de recursos eco-
nòmics suficients per a recolzar els serveis socials bà-
sics als ens locals per tal de fer front a l’augment i al 
risc de cronicitat de les situacions d’urgència social.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«5. Dotar dels recursos adients la prestació garantida 
de servei bàsic per a atendre necessitats d’alimentació 
de persones i famílies en situació d’urgència socials 
i que necessiten ajuda per a la seva subsistència, que 
s’estableix a la disposició addicional sisena del Projec-
te de Llei de mesures fiscals, financeres i administra-
tives.»

5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«6. El Parlament de Catalunya es compromet a acce-
lerar els treballs de les compareixences en relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, abans del dia 27 de març de 2015.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«7: Presentar, abans de finalitzar la legislatura, un 
projecte de llei de reforma de la renda mínima d’in-
serció amb els objectius aprovats a la Moció 60/X del 
Parlament de Catalunya.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«8. Presentar, abans de finalitzar l’actual període de 
sessions, davant del Parlament de Catalunya el mapa 
de prestacions socials a Catalunya, així com ordenar 
el conjunt de polítiques de prestacions de la Generali-
tat orientades a la integració social i laboral i definir 
les relacions de complementarietat i subsidiarietat en-
tre les diverses prestacions, amb inclusió de les presta-
cions econòmiques i no econòmiques.»

8 Esmena núm. 8
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

10. Pel que fa a les prestacions socials i els pagaments 
pendents per part del Govern i en relació als punts 3.a i 
33.d de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya 
sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats soci-
als: a) Donar prioritat als pagaments a les entitats i als 
ens locals relatius a l’atenció a les persones amb situ-
ació d’especial vulnerabilitat durant el primer el pri-
mer semestre del 2015, i b) Garantir l’accés a les pres-
tacions econòmiques vinculades al servei d’atenció 
residencial (PEVS) per aquelles persones en situació 
d’especial vulnerabilitat quan tècnicament es valora 
convenient tal i com preveu la llei 39/2006 de promo-
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ció de l’autonomia personal i atenció a la dependència 
i la Llei de Serveis Socials de Catalunya 12/07.»

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 108169)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats (tram. 302-00258/10).

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

Del punt 1

«1. Analitzar la possibilitat d’incrementar el topall de 
renda que dóna dret als ajuts econòmics per a famílies 
en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o 
acolliment.»

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

Del punt 3

«3. Garantir que tots aquells sol·licitants d’ajuts de 
menjador que compleixin els llindars requerits per a 
l’atorgament de beques garantides del 50% i del 100% 
siguin beneficiaris de l’ajut.» 

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

Del punt 4

«4. Incrementar el suport als ens locals per a ajuts 
d’urgència social en funció de l’evolució de les neces-
sitats.»

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

Del punt 5

«5. Donar suport als prestadors de serveis de distribu-
ció d’aliments per a persones i famílies en situació de 
necessitats socials.»

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

Del punt 7

«7. Insta el Govern de la Generalitat a valorar la refor-
ma de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mí-
nima d’inserció en el marc del debat de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania, atesa la gran vinculació entre 
ambdós programes.»

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

Del punt 8

«8. Presentar, durant el primer semestre del 2015, el 
mapa de prestacions socials i les seves conclusions i 
posteriorment abordar el model organitzatiu que ha de 
permetre i contribuir a racionalitzar la seva gestió ac-
tual.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

«9. Presentar i debatre, abans de finalitzar l’actual le-
gislatura, l’Informe d’avaluació de les polítiques i l’es-
tat de la inclusió social a Catalunya prevista al punt 1.f 
de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya so-
bre l’increment de la pobresa i les desigualtats.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 10.a

«10.a) Fer efectius amb caràcter prioritari els paga-
ments a les entitats i als ens locals relatius a l’atenció 
a les persones amb situació d’especial vulnerabilitat 
d’acord amb la normativa.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 10.b

«10.b) Garantir l’accés a les prestacions econòmiques 
vinculades al servei d’atenció residencial (PEVS) per a 
les persones que estan en una situació d’especial vul-
nerabilitat econòmica.»

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 
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Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 108177)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’increment de la pobresa i les desigual-
tats (tram. 302-00258/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans

Al punt 7 

7. Insta el Govern de la Generalitat a aprovar un De-
cret Llei de reforma de la Llei 10/1997, de 3 de juli-
ol, de la renda mínima d’inserció per tal que, mentre 
que no entri en vigor la Renda Garantida de Ciutada-
nia, s’eliminin els aspectes més lesius de la reforma 
del 2011. A tal efecte, el Decret Llei haurà d’incor-
porar com a mínim: l’establiment el dret subjectiu a 
la inserció social i laboral i disposar d’uns ingressos 
mínims imprescindibles per a la subsistència bàsica 
així com la modificació dels requisits per a ésser ti-
tular del dret i beneficiari en els nous perfils d’exclu-
sió, tenint en compte que l’ocupabilitat és un concepte 
dinàmic i variable, tal i com preveu la Moció 60/X 
del Parlament de Catalunya, sobre la renda mínima 
d’inserció.

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo- 
Saavedra Conesa, diputat, del GP de C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures d’urgència social
Tram. 302-00259/10

Rectificació del text presentat

Reg. 107870 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 04.03.2015

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’er-
rada següent en la moció subsegüent a la interpel·lació 
(tram. 302-00259/10), presentada 23 de febrer de 2015 
i amb número de registre 106603.

On hi diu: 

Després del títol «Moció» 

Hi ha de dir: 

«El Parlament de Catalunya acorda que el Govern de 
la Generalitat adopti les següents mesures d’urgència 
social»

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Esmenes presentades
Reg. 107920; 107983; 107984; 108165; 

108168; 108178 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.03.2015

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 107920)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Pere Bosch 
Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Dolors Camats i Luis, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Laura Massa-
na Mas, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures d’urgència social (tram. 302-00259/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Addició d’un nou punt

«6. Anticorrupció

Atenent la proposta del grup ciutadà Grup de Treball 
contra la Corrupció a Catalunya, el Parlament acorda: 

6.1 Que la Generalitat es personi com a part perjudi-
cada en el procés judicial Palma Arena que s’instru-
eix al jutjat de Palma de Mallorca, on s’ha imputat la 
Sra. Cristina de Borbón i el Sr. Iñaki Urdangarin, do-
nat que el perjudici efectiu derivat dels delictes contra 
la hisenda pública podrien comportar una reducció en 
els ingressos del pressupost de la Generalitat de Cata-
lunya, a la qual li correspon el 50% de l’IRPF recaptat 
en relació a les persones residents, tal i com ho són la 
Sra. Cristina de Borbón i el Sr. Iñaki Urdangarin.

Aquesta recaptació d’ingressos afecta directament a la 
capacitat de sufragar les polítiques socials on la prin-
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cipal beneficiària és la ciutadania de Catalunya. A 
més, tal i com indica el Grup de Treball contra la Cor-
rupció a Catalunya, aquesta personació implica donar 
suport a la no aplicació de la Doctrina Botín, deixant 
clar que la Generalitat no vol crear situacions de greu-
ge comparatiu entre els seus ciutadans residents.»

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Pere Bosch Cuenca, 
diputat, del GP d’ERC. Dolors Camats i Luis, portaveu; 
Laura Massana Mas, diputada, del GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 107983)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures d’urgència social (tram. 302-
00259/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Del punt 3.1. Nova redacció

«3.1. Garantir l’accés a les prestacions econòmiques 
vinculades al servei d’atenció residencial (PEVS) per 
aquelles persones en situació de dependència quan 
tècnicament es valora convenient tal i com preveu la 
llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a la dependència i la Llei de Serveis Socials de 
Catalunya 12/07.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Del punt 4.1. Nova redacció

«4.1. Garantir l’accés a les activitats complementàri-
es de lleure ja sigui a través de la tarifació social dels 
preus i/o d’una política de beques que ho faci possi-
ble.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Al punt 4.4

«4.4. Garantir l’accés a les escoles bressol ja sigui a 
partir d’un sistema de beques i/o de tarifació soci-
al que estableixi unes quotes progressives en funció 
del nivell de renda de les famílies. Fixar en els con-
venis Generalitat-Ajuntaments un clàusula que garan-

teixi que els preus de les escoles bressol municipals 
es regiran pel sistema de tarificació social. Així ma-
teix, establir la bonificació de les jornades completes; 
la penalització econòmica de les franges de matins; i, 
si s’escau, l’eliminació de la possibilitat d’inscriure els 
infants només en horari de matí.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP Socialista

«5.2. Garantir el dret a l’alimentació a totes les famíli-
es, en especial els infants i adolescents, que no poden 
fer front a aquesta necessitats amb recursos propis a 
través de la implantació dels “xec aliments”.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

Del punt 5.3. Nova redacció

«5.3. Presentar una nova legislació que garanteixi el 
mínim necessari impedint la suspensió del tall de sub-
ministrament d’electricitat, aigua i gas durant tot l’any 
per a persones i famílies en condicions de vulnerabili-
tat que es determinin pels serveis socials, condonant 
el deute per impagament d’aquests serveis. En tant les 
companyies distribuïdores no facin efectiva la bonifi-
cació del dret i la condonació del deute, la Generalitat 
de Catalunya destinarà anualment una partida pres-
supostària amb aquesta finalitat, quedant com a deute 
pendent de traspassar a la distribuïdora. Donar com-
pliment a la Moció 56/X, del Parlament de Catalunya, 
sobre Pobresa Energètica i, de manera immediata, 
crear i convocar la taula sobre pobresa energètica.»

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
107984)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les me-
sures d’urgència social (tram. 302-00259/10).



9 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 511

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 80

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 2.1

«2.1 Adoptar les mesures legislatives necessàries per 
recuperar l’expropiació [...] d’una decisió judicial.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 2.5

«2.5 Revisar, actualitzar i reactivar la llei de barris i 
de la regularització i millora d’urbanitzacions amb dè-
ficits urbanístics per executar programes integrals de 
rehabilitació d’habitatges, millora urbana i equipa-
ments, i de cohesió social.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un punt 3.7

«3.7 Revertir l’ordre dirigida a incrementar el copaga-
ment i comptabilitzar el patrimoni.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 4.1

«4.1 Fixar una tarificació social dels preus de les acti-
vitats complementàries de lleure segons la renda de les 
llars contemplant la gratuïtat de les mateixes per a les 
famílies en situació d’exclusió social.»

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 4.2

«4.2 Derogar la jornada intensiva als centres escolars 
de primària i secundària que l’apliquen.

4.2 Estudiar l’impacte sòcio-pedagògic de les jornades 
intensives allà on s’han aplicat i establir un criteri ho-
mogeni sobre l’horari escolar que eviti la segregació 
educativa i la discriminació de l’escola pública respec-
te de la privada-concertada.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 4.3

«4.3 Augmentar la dotació de professors i reduir la rà-
tio d’alumnes dels centres educatius en funció de les 
necessitats reals i de la realitat socioeconòmica de ca-
da zona.»

7 Esmena núm. 7
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 4.4

«4.4 Impulsar, en l’àmbit de les escoles bressol, un 
sistema de tarifació social que estableixi unes quotes 
progressives en funció del nivell de renda de les famí-
lies. Estudiar, en el marc de l’autonomia municipal i 
previ consens de la Comissió Mixta, la possibilitat de 
fixar en els convenis Generalitat-Ajuntaments un clàu-
sula que garanteixi que els preus de les escoles bressol 
municipals es regiran pel sistema de tarificació soci-
al. Així mateix, establir la bonificació de les jornades 
completes; la penalització econòmica de les franges de 
matins; i, si s’escau, l’eliminació de la possibilitat d’ins-
criure els infants només en horari de matí.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 4.6

«4.6 Articular els mecanismes necessaris d’inspecció 
i sanció a les escoles concertades i retirar, si s’escau, 
el concert educatiu a les escoles que segreguen l’alum-
nat, especialment per motius de sexe o d’origen.»

9 Esmena núm. 9
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 4.7

«4.7 Acabar amb els sistemes d’avaluació per resultats 
que penalitzen el professorat que exerceix en barris 
que acumulen problemàtiques socials i generar incen-
tius per a que professionals de primer nivell desenvolu-
pin la seva carrera en aquestes escoles.»
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10 Esmena núm. 10
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 5.2

«5.2 Garantir el dret a l’alimentació que s’incorporarà 
la cartera de Serveis socials a través de la disposició 
sisena de la llei de mesures, amb dotació pressupostà-
ria als pressupostos de la Generalitat per fer-ne efectiu 
l’accés.»

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 108165)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures d’urgència social 
(tram. 302-00259/10).

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

«1.1 Presentar en el termini màxim de tres mesos un 
projecte de llei de reforma de la renda mínima d’inser-
ció que amb els objectius aprovats a la Moció 60/X del 
Parlament de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació, d’addició i de supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«1.2 Garantir, a través del projecte de llei de reforma 
de la renda mínima d’inserció, uns ingressos mínims 
mensuals a les prop de 34.000 famílies catalanes amb 
fills o persones dependents que no tinguin ingressos de 
cap tipus.»

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

«2.1 Recuperar l’expropiació forçosa dels habitatges 
que incompleixin la funció social tal i com es preveia a 
la llei 18/2007 del dret a l’habitatge.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«2.6 En el procés de mediació preceptiu previ al procés 
de llançament hipotecari, s’avaluarà la situació de les 
persones que no poden fer front als deutes derivats de 
l’habitatge i es faran propostes de viabilitat i/o liqui-
dació ordenada del deute. El procediment es clou si el 
creditor accepta el pla de viabilitat. Si no prospera el 
tràmit conciliador, llavors la justícia ordinària instru-
eix un procediment destinat a sanejar la situació del 
deutor.»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«3.2 Garantir la percepció de la prestació derivada de 
la llei de la dependència a les 19.000 persones que te-
nen reconegut el dret.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«3.5 Treballar per tal d’oferir, tan aviat com sigui pos-
sible, una solució a les persones en llista d’espera per 
accedir a una plaça pública de residència.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«4.1 Estudiar amb les federacions d’associacions de 
mares i pares d’alumnes, majoritàriament responsa-
bles de les activitats extraescolars als centres educa-
tius, propostes de tarificació per nivell de renda i de 
distribució dels pagaments de les activitats extraesco-
lars, com també per a les sortides escolars i les com-
plementàries de lleure.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«4.2 Quantificar el nombre de centres acollits a la jor-
nada compactada i el valor de l’estalvi en la gratuïtat 
dels menjadors dels alumnes transportats que ha signi-
ficat l’autorització de l’horari acumulat de matí en els 
estudis d’educació secundària obligatòria. Presentar 
un estudi sobre les conseqüències de l’horari acumulat 
en l’equitat dels alumnes que el segueixen i sobre l’im-
pacte educatiu i en l’absentisme.»
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9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De refosa dels punts 4.3 i 4.7 en un únic punt 4.3

«4.3 Reforçar i garantir la solidesa de les plantilles do-
cents, implicades en el projecte educatiu, i del suport 
no docent i reduir les ràtios en els centres d’alta com-
plexitat i en els centres de zones socioeconòmicament 
més desfavorides.»

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«4.4 Impulsar, en l’àmbit de les escoles bressol, un sis-
tema de tarifacació social que estableixi unes quotes 
progressives en funció del nivell de renda de les fa-
mílies. Fixar en els convenis Generalitat-Ajuntaments 
una clàusula que garanteixi que els preus de les esco-
les bressol municipals es regiran pel sistema de tarifi-
cació social. Així mateix, establir la bonificació de les 
jornades completes; la penalització econòmica de les 
franges de matins; i, si s’escau, l’eliminació de la possi-
bilitat d’inscriure els infants només en horari de matí.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«4.6 Assegurar els mecanismes per garantir una es-
colarització equilibrada de l’alumnat amb necessitats 
educatives entre tots els centres finançats amb recur-
sos públics, com ara el compliment de l’article 48.1 de 
la LEC, que fixa l’establiment territorial de la propor-
ció màxima d’alumnes amb necessitats educatives es-
pecífiques per centre.»

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«5.1 Garantir el dret d’accés als subministraments bà-
sics de l’electricitat, aigua i gas de les persones en situ-
ació de vulnerabilitat.»

13 Esmena núm. 13
De modificació i d’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«5.2 Garantir el dret a l’alimentació a totes les famí-
lies, inclòs a la cartera de serveis socials, en especial 
els infants i adolescents, a través dels recursos adients 
per a cada situació, ja siguin les beques menjador o 
altres.»

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«5.3 Desplegar el Fons d’Ajuda per als afectats de la 
pobresa energètica, el qual s’haurà de dotar, preferent-
ment, a partir de les aportacions de les empreses sub-
ministradores i, addicionalment, de fons propis de la 
Generalitat.»

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«5.4 Implementar progressivament les mesures neces-
sàries per a poder fixar una tarifa social reduïda del 
transport públic de la qual puguin beneficiar-se els 
aturats de llarga durada i per les persones que tenen 
ingressos inferiors al sou mínim interprofessional.»

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 108168)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures d’urgència social 
(tram. 302-00259/10).

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

Del punt 1.1

«1.1  Incrementar el pressupost de 2015 de la Renda 
Mínima d’Inserció fins als 185 MEUR, i incrementar 
els recursos de les polítiques actives d’ocupació amb 
el col·lectiu destinatari; el programa Treball i Forma-
ció, els itineraris d’inserció i els ajuts a les empreses 
d’inserció.»

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

Del punt 2.2

«2.2. Afavorir l’entrada al mercat del lloguer dels ha-
bitatges desocupats mitjançant: 

– Mecanismes d’incentivació com els programes de 
Mediació i Cessió, l’Avallloguer i el Lloguer Solidari.
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– Continuació dels acords amb les entitats financeres 
perquè destinin part del seu parc immobiliari al llo-
guer social.

– Acceleració dels treballs parlamentaris per establir 
un impost que gravi els habitatges buits en municipis o 
zones amb forta demanda.» 

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

Del punt 2.4

«2.4. Instar al Govern de l’Estat per declarar una 
moratòria de desnonaments hipotecaris per aquelles 
persones que estan en situació de risc d’exclusió resi-
dencial. Evitar el desemparament de les persones en 
situació de risc d’exclusió social residencial mitjan-
çant el mecanisme del Reglament de la mesa de valo-
ració per a situacions d’emergències econòmiques i so-
cials validat pel Tribunal Europeu dels Drets Humans 
d’Estrasburg.» 

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.5

«2.5. Revisar, actualitzar i reactivar, d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries, la llei de barris per 
executar programes integrals de rehabilitació d’habi-
tatges, millora urbana i equipaments, i de cohesió so-
cial.»

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

Del punt 2.6

«2.6. Instar al Govern de l’Estat que inclogui en l’a-
nunciada Llei de segona oportunitat l’accés a la rees-
tructuració del deute i la seva cancel·lació justa.»

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

Del punt 3.4

«3.4. Ampliar la partida pressupostària per aquest 
2015 destinada a les prestacions econòmiques vincu-
lades a servei.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.5

«3.5. Oferir altres prestacions o serveis de la cartera 
de serveis de la Dependència a les persones en llista 

d’espera per accedir a plaça pública de residència i en 
els casos d’urgència social prioritzar cap a aquestes 
persones.»

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.6

«3.6. Ampliar el pressupost per als serveis d’ajuda a 
domicili, i per als serveis psicosocials i psicoeduca-
tius.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4.1

«4.1. Proposar a la taula del tercer sector i a les admi-
nistracions municipalistes la implementació de la tari-
fació social a les activitats de lleure que organitzen.» 

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4.3

«4.3. Continuar adequant la dotació de professors i re-
duint la ràtio d’alumnes dels centres educatius de mà-
xima complexitat d’acord amb les auditories pedagògi-
ques realitzades, on es detecten les necessitats per a la 
millora dels centres.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4.4

«4.4. Tornar a impulsar en el marc de la comissió mix-
ta departament - ajuntaments, l’establiment de la ta-
rifació social en l’etapa 0-3. Presentar a la comissió 
mixta models on la tarifació social ja està funcionant.»

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4.6

«4.6. Garantir que les comissions d’escolarització en 
el procés de preinscripció tant dels centres públics com 
dels concertats no segreguin els alumnes en funció del 
seu origen.» 
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13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4.7

«4.7. Continuar orientant i valorant l’anàlisi dels re-
sultats avaluatius, de forma que tingui en compte el ni-
vell de complexitat del centre. Continuar identificant 
els centres amb més dificultats per tal de seguir dis-
senyant mesures compensatòries que facilitin l’èxit i 
l’equitat.» 

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5.1

«5.1. Garantir el dret d’accés a subministraments bà-
sics d’electricitat, aigua i gas de les persones en situa-
ció de vulnerabilitat.»

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5.2

«5.2. Garantir el dret a l’alimentació a totes les famíli-
es, inclòs a la cartera de serveis socials, en especial als 
infants i adolescents, a través dels recursos adequats 
per a cada situació.»

16 Esmena núm. 16
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5.3

«5.3. Establir que el Fons d’Ajuda per als afectats de la 
pobresa energètica es doti, preferentment, a partir de les 
aportacions que hi facin les empreses subministradores 
i, addicionalment, de fons propis de la Generalitat.»

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5.4

«5.4. Implementar, quan sigui possible, les mesures ne-
cessàries per a poder fixar una tarifa social reduïda 
del transport públic de la qual puguin beneficiar-se els 
aturats de llarga durada i les persones que tenen in-
gressos inferiors al sou mínim interprofessional.»

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 108178)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures d’urgència social (tram. 302-00259/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP de Ciutadans

Al punt 1.1

«1. Rendes mínimes

1.1 Recuperar la Renda Mínima d’Inserció com a dret 
subjectiu, ampliar-ne el pressupost per arribar a totes 
les unitats familiars que no tenen cap ingrés mentre 
no s’aprovi un nou sistema de «renda garantida de ciu-
tadania.»

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Al punt 2.2

«2.2. Establir el lloguer forçós de l’habitatge durant 
un mínim de tres anys a les famílies beneficiàries de 
Fomentar els mecanismes possibles de mediació per a 
possibilitar la dació en pagament per a aquelles famíli-
es que continuïn en situació de vulnerabilitat.»

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 2.4, que resta redactat de la següent manera:

«2.4. Promoure totes les mesures legislatives o de qual-
sevol altra natura per a evitar que es produeixin des-
nonaments instats per entitats financeres quan no es-
tigui garantit el reallotjament adequat de les persones 
afectades per aquests desnonaments.»

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 4.1

«4. Contra la segregació escolar

4.1. Fixar una tarificació social dels preus de les acti-
vitats complementàries de lleure segons la renda de les 
llars la situació sòcio-econòmica de les famílies.»
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5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 4.2, que resta redactat de la següent manera:

«4.2. En aplicació del principi d’autonomia de centres, 
promoure mecanismes que facilitin l’adequació de les 
jornades escolars als interessos de les famílies afecta-
des, garantint la participació d’aquestes en el procés 
de decisió.»

6 Esmena núm. 6
De supressió 
GP de Ciutadans

Al punt 4.4

«4.4. Impulsar, en l’àmbit de les escoles bressol, un 
sistema de tarifació social que estableixi unes quotes 
progressives en funció del nivell de renda de les fa-
mílies. Fixar en els convenis Generalitat-ajuntaments 
un clàusula que garanteixi que els preus de les escoles 
bressol municipals es regiran pel sistema de tarificació 
social. Així mateix, establir la bonificació de les jorna-
des completes; la penalització econòmica de les franges 
de matins; i, si s’escau, l’eliminació de la possibilitat 
d’inscriure els infants només en horari de matí.»

7 Esmena núm. 7
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 4.6

«4.6. Articular els mecanismes d’inspecció i sanció 
que permetin assegurar que les escoles concertades no 
segreguen cap escola segregui els alumnes en funció 
del seu origen.»

8 Esmena núm. 8
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 4.7

«4.7. Acabar amb els sistemes d’avaluació per resultats 
que penalitzen Assegurar que no es penalitza el profes-
sorat que exerceix en barris que acumulen problemà-
tiques socials i generar incentius per a que professio-
nals de primer nivell desenvolupin la seva carrera en 
aquestes escoles.»

9 Esmena núm. 9
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Al punt 5.1

5. Serveis bàsics

«5.1. Convertir en dret subjectiu l’accés als Garantir 
l’accés als serveis mínims fonamentals d’aigua, gas i 
electricitat a aquelles famílies en situació de vulnera-

bilitat, d’acord amb les recomanacions de la Unió Eu-
ropea.»

10 Esmena núm. 10
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 5.2

«5.2. Garantir el dret a l’alimentació a totes les famíli-
es, en especial els infants i adolescents, que no poden 
fer front a aquesta necessitats amb recursos propis a 
través de la implantació dels “xec aliments” o de qual-
sevol altra forma de protecció social.»

11 Esmena núm. 11

De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 5.3, que resta redactat de la següent manera:

«5.3. Adoptar mesures per a fer front a la pobresa 
energètica, implicant a les administracions públiques 
i a les empreses subministradores.»

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo- 
Saavedra Conesa, diputat, del GP de C’s 
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Declaració del Parlament de Catalunya so-
bre la igualtat salarial entre dones i homes
Tram. 401-00028/10

Lectura en el Ple
Sessió 50, 05.03.2015, DSPC-P 99

Atenent que aquest Ple se celebra entre dues efemèri-
des relacionades amb la igualtat efectiva entre dones i 
homes –el Dia Europeu per a la Igualtat Salarial entre 
Dones i Homes, el 22 de febrer, i el Dia Internacional 
de les Dones, el 8 de març–, el Parlament de Catalu-
nya constata que perviuen importants desigualtats re-
tributives per raó de gènere en el mercat de treball, les 
quals comporten una barrera per a l’assoliment de la 
igualtat real entre dones i homes. Aquest fet, a més, 
atempta contra els drets fonamentals de les dones.

Els darrers informes sindicals publicats sobre l’esquer-
da salarial, elaborats amb dades del 2012, demostren 
que la diferència de sous no disminueix en el temps; 
ans al contrari, s’ha intensificat a causa de la crisi eco-
nòmica i a Catalunya s’ha situat en el 24,81%.

En les últimes dades de l’Enquesta de població activa 
del 2014, la taxa de desocupació femenina se situa en 
el 24,74%, gairebé dos punts per sobre de la masculi-
na. L’ocupació femenina és del 45,59%, gairebé nou 
punts per sota de l’ocupació masculina. El 2014 només 
el 43,59% del total de contractes van ésser per a do-
nes. La taxa de temporalitat femenina supera en més 
de sis dècimes la masculina. Creix l’ocupació a temps 
parcial femenina, mentre que es redueix la masculina. 
El 2014 més de deu mil dones van abandonar el mer-
cat laboral. I, finalment, l’esquerda salarial es va fent 
més ampla: les dones guanyen 5.745 € l’any menys que 
els homes.

Però aquestes discriminacions no són les úniques que 
pateixen les dones en l’àmbit laboral, ja que també hi 
són presents els estereotips de gènere, que pressupo-
sen que les dones tenen més capacitat per a fer unes 
tasques concretes, com tenir cura de les persones de-
pendents, que, equivocadament, solen ésser feines poc 
valorades socialment i econòmicament. Caldria afe-
gir-hi els prejudicis que sovint dificulten la contracta-
ció de les dones en determinats cicles vitals, com la 
maternitat, la manca de coresponsabilitat en les tas-
ques domèstiques i uns horaris que no permeten una 
veritable conciliació de la vida laboral i la familiar.

Tot plegat acaba essent una càrrega per a les dones que 
dificulta llur participació en el mercat de treball. És 
per això que el Parlament de Catalunya es compromet 

a treballar fermament per a aplicar mesures legislati-
ves, i també de control i transparència salarials, dirigi-
des a combatre la discriminació en l’accés a l’ocupació 
i en la retribució econòmica, la segregació ocupacio-
nal, la discriminació en la promoció professional i la 
conciliació de la vida familiar i la laboral, com s’està 
fent en la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària.

La igualtat efectiva entre dones i homes, en ple segle 
xxi, ha d’ésser un compromís ferm i ha de deixar d’és-
ser una simple declaració d’intencions.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
d’un diputat
Tram. 234-00029/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 50, 04.03.2015, DSPC-P 98

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de març 
de 2015, ha estudiat el dictamen de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades 
manifestades pel diputat David Pérez Ibáñez relatives 
a les activitats professionals, laborals o empresarials 
que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord 
amb l’article 16.1.b del Reglament, el Ple del Parla-
ment estableix la situació de compatibilitat del diputat 
David Pérez Ibáñez.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

El secretari segon La presidenta 
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Afers Instituci-
onals
Tram. 410-00001/10

Substitució temporal de membres
Reg. 107125 / Coneixement: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 04.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, comunica que el diputat Miquel Ice-
ta i Llorens ha estat substituït per la diputada Alícia 
Romero Llano com a membre de la Comissió d’Afers 
Institucionals, als efectes exclusius de la tramitació 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 200-00037/10).

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de les 
Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa
Tram. 406-00006/10

Constitució i ratificació del president

Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques  
en Matèria d’Economia Col·laborativa

El dia 4 de març de 2015, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Eco-
nomia Col·laborativa.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 10 de febrer de 2015, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Xavier Dilmé i Vert
Montserrat Ribera i Puig

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Pere Aragonès i Garcia
Agnès Russiñol i Amat
Teresa Vallverdú Albornà

Grup Parlamentari Socialista
Alícia Romero Llano
Sergi Vilamala i Bastarras

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
José Antonio Coto Roquet
Jordi Roca Mas

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Josep Vendrell Gardeñes
Lorena Vicioso Adrià

Grup Parlamentari de Ciutadans
Inés Arrimadas García
Carina Mejías Sánchez

Grup Mixt
David Fernández i Ramos
Isabel Vallet Sànchez

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, al qual ha correspost la presidència de la 
Comissió, de conformitat amb l’article 41.2 del Re-
glament i l’acord de la Mesa del Parlament del 10 de 
febrer de 2015, ha designat president el diputat Pere 
Aragonès i Garcia, el qual ha estat ratificat per la Co-
missió.

La Comissió té un òrgan rector unipersonal, integrat 
exclusivament pel president, que presideix i ordena els 
treballs de la Comissió. Així mateix, el lletrat que ha 
d’assistir la Comissió ha de fer les funcions de secre-
tari, als efectes d’aixecar l’acta de les sessions i d’ex-
pedir, amb el vistiplau del president, les certificacions.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

El lletrat de la Comissió El president de la Comissió
Pere Sol i Ordis Pere Aragonès i Garcia
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 631/X, 
sobre la reconversió de l’Hospital de Santa 
Caterina, de Salt
Tram. 290-00562/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 107060 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 631/X, sobre la 
reconversió de l’Hospital de Santa Caterina, de Salt 
(tram. 290-00562/10), us informo del següent:

La Regió Sanitària Girona disposa dels recursos so-
ciosanitaris suficients per prestar adequadament l’as-
sistència sociosanitària a la població, després de dur 
a terme una reordenació en compliment dels objectius 
del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 emmarcats a 
la Regió Sanitària i tenint en compte que l’àmbit ge-
ogràfic del Gironès-Pla de l’Estany– Selva Interior 
compleix els protocols específics d’acord amb el Pla 
director.

El volum de la contractació del Servei Català de la Sa-
lut amb l’Institut d’Assistència Sanitària per llarga es-
tada, convalescència, cures pal·liatives i subaguts du-
rant l’any 2014 es mostra a l’annex.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 635/X, 
sobre el Pla de reordenació assistencial i ter-
ritorial 2013-2015
Tram. 290-00566/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 107058 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 635/X, sobre el 
Pla de reordenació assistencial i territorial 2013-2015 
(tram. 290-00566/10), us informo del següent:

Els projectes de reordenació assistencial i territori-
al són una part de l’acció operativa territorial que el 
Departament de Salut i el CatSalut posen en pràctica 
per a la consecució dels objectius de salut que emanen 
principalment del Pla de Salut 2011-2015, així com 
també d’altres instruments de planificació estratègica 
del Departament, com és el cas dels plans directors.

Més enllà de la seva orientació a facilitar el ple as-
soliment del Pla de Salut, tots aquests projectes tenen 
com a nexe comú l’objectiu de reduir la variabilitat 
territorial no justificable en l’oferta i la utilització de 
serveis assistencials, tot orientant les organitzacions 
a prioritzar les actuacions més cost-efectives. Aquest 
objectiu compartit es tradueix en reassignacions de la 
cartera de serveis territorial que busquen una millor 
adequació (proporcionar l’atenció més adequada en el 
servei més idoni) i en actuacions que busquen afavo-
rir l’adaptació de les entitats proveïdores a fórmules de 
gestió integrades i coordinades i potenciar la coopera-
ció i col·laboració entre serveis i dispositius assistenci-
als. Altres trets comuns dels projectes són l’abordatge 
en clau territorial, l’horitzó temporal majoritàriament 
a mitjà i llarg termini, i la diagnosi temàtica i territo-
rial com a punt de partida previ de les actuacions pro-
gramades.

Les finalitats a assolir gràcies a aquesta reducció de la 
variabilitat no justificada són una millora en els resul-
tats en salut de la població i en la qualitat assistencial i 
una major eficiència en la prestació de serveis.

Al llarg del passat 2013 el Servei Català de la Salut va 
dur a terme un exercici de diagnòstic i anàlisi interns 
amb la intenció de recopilar alguns d’aquests projectes 
de reordenació, redissenyar-los, i impulsar-ne de ma-
nera conjunta el seu desplegament. Així, es van treba-
llar els àmbits de cronicitat, atenció sociosanitària de 
llarga i mitjana estada, atenció urgent i aguda en salut 
mental, atenció a la població en residències assistides, 
consultes externes i activitat mèdica hospitalària, acti-
vitat quirúrgica, compra agregada de serveis de les en-
titats proveïdores, terciarisme, especialitats bàsiques i 
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de mitjana complexitat, i cartera de serveis de les ofi-
cines de farmàcia. El CatSalut va coordinar les tas-
ques de definició del marc general d’aquesta selecció 
de projectes, que contempla una anàlisi de situació o 
punt de partida, uns objectius estratègics i accions a 
emprendre, i uns indicadors de seguiment.

Tot aquest treball es va realitzar amb el concurs d’una 
part important dels actors rellevants del nostre sistema 
de salut. Mitjançant diferents òrgans i espais de par-
ticipació del CatSalut a nivell central, tant el Consell 
de Direcció (el seu òrgan superior de govern i direc-
ció, en el qual participen representants d’ajuntaments, 
consells comarcals, organitzacions sindicals o organit-
zacions empresarials), com la Comissió de Proveïdors 
(formada per representants de l’asseguradora pública, 
el Consorci de Salut i Social de Catalunya, la Unió Ca-
talana d’Hospitals, i l’ICS) van tenir coneixement i de-
batre el contingut dels projectes.

Alhora, les reordenacions es van presentar pública-
ment i de manera monogràfica als mitjans de comu-
nicació el 6 de juny de 2013. La presentació, dispo-
nible al web del Departament, emmarcava l’aparició 
dels projectes de reordenació, n’explicava els objectius 
i elements clau, i en desgranava els continguts.

Fet aquest esforç d’anàlisi i impuls inicial, els projec-
tes han seguit cadascun d’ells el seu propi recorregut, 
d’acord a una priorització en el desplegament que pren 
en la majoria de casos com a horitzó el vigent Pla de 
Salut 2011-2015, però que també pot anar més enllà 
d’aquesta referència temporal. Així doncs, cal remar-
car que no som davant d’un pla tancat i amb un horitzó 
estàtic i comú per a totes les reordenacions, sinó d’una 
selecció de projectes que es troben en diferents graus 
de desenvolupament, modulats en funció de les prio-
ritats de la planificació estratègica que marca en cada 
moment el Departament, i que es configuren com a ei-
nes de millora continuada, dinàmiques i obertes.

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 796/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
6/2014, sobre el Compte general de les corpo-
racions locals, corresponent al 2012
Tram. 290-00711/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 107559 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 796/X, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 6/2014, sobre el Compte ge-
neral de les corporacions locals, corresponent al 2012 
(tram. 290-00711/10), us informo del següent:

La Resolució 796/X del Parlament insta el Govern a 
seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comp-
tes respecte de l’Informe de fiscalització 6/2014, en 
particular pel que fa a l’epígraf «A l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya», en relació al qual s’in-
forma tot seguit:

1. Amb relació a les recomanacions a l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, i en particular, a les 
relatives a la coordinació de la funció d’assistència i 
cooperació local

L’Informe de la Sindicatura de Comptes concreta en 
aquest punt que «es fa del tot necessari que l’Adminis-
tració de la Generalitat faciliti l’assistència que per 
mandat legal ha de prestar als ens locals que ho reque-
reixin, amb suport jurídic i econòmic i col·laboració 
tècnica, per al compliment de les seves obligacions».

Convé informar que la Generalitat de Catalunya faci-
lita constantment l’assistència als ens locals, tant amb 
suport, jurídic, com suport econòmic o a través d’una 
col·laboració tècnica.

En aquest sentit, cal destacar que aquesta assistència, 
suport i col·laboració venen establerts normativament 
pels articles 44 i 45 del Decret 184/2013, de 25 de 
juny, de reestructuració del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals.

D’acord aquestes preceptes, correspon:

– a la Subdirecció General d’Assistència Jurídica i Rè-
gim Local la funció de prestar l’assessorament i donar 
informació per a l’aplicació de la normativa en matèria 
de règim local i d’organització territorial; 

– al servei de Règim local, l’assistència i assessorament 
a les entitats locals en matèria jurídica, així com la tra-
mitació i la informació dels expedients subjectes a in-
tervenció de l’Administració de la Generalitat en les 
matèries que preceptivament la normativa ho exigeix; i
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– a la Subdirecció General de Cooperació Local, les 
funcions de cooperació econòmica local i la presta-
ció als ens locals de l’assessorament oportú en matè-
ria econòmica, financera i comptable, així com la ges-
tió, la tramitació i l’aprovació de les diferents línies de 
subvencions, ajuts i programes econòmics de coopera-
ció econòmica amb els ens locals.

Pel que fa doncs a aquesta recomanació, l’Administra-
ció de la Generalitat està complint les recomanacions 
de la Sindicatura de Comptes, atès que facilita cons-
tantment l’assistència als ens locals, tant amb suport 
jurídic, com econòmic, o a través d’una col·laboració 
tècnica.

2. Amb relació a les recomanacions a l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, i en particular, a les 
relatives al Registre d’ens Locals

Amb relació al que l’Informe de fiscalització exposa 
en aquest punt, cal dir que el Departament de Gover-
nació i Relacions Institucionals ha elaborat un projecte 
de decret, pel qual es regula el Registre del sector pú-
blic local de Catalunya i en el qual es recullen totes les 
recomanacions i observacions formulades en aquest 
apartat. A data d’avui, aquest projecte es troba pendent 
d’aprovació per part del Govern de la Generalitat.

3. Amb relació a les recomanacions a l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i, en particular, a les 
relatives a la supressió d’ens locals

Els objectius principals del projecte de Llei de governs 
locals de Catalunya, que va presentar el Govern de la 
Generalitat, el 31 de juliol del 2013 al Parlament de 
Catalunya, i que encara està en tràmit parlamentari, se 
centren, essencialment, en adequar els governs locals 
de Catalunya als requeriments de l’Estatut i en racio-
nalitzar les estructures locals, amb la finalitat de clari-
ficar les funcions de cada nivell de govern, assegurant 
la sostenibilitat financera i l’eficiència en la prestació 
dels serveis, i garantint que tots els ciutadans rebin uns 
serveis dintre d’uns estàndards mínims de qualitat.

En aquest sentit, cal destacar que el Projecte de llei 
de governs locals inclou importants canvis respecte a 
l’actual situació, que, comportaran una clara millora 
respecte a l’anterior marc jurídic.

En particular, i respecte a les recomanacions que for-
mula l’Informe de la Sindicatura de Comptes, cal dir 
que la norma estableix unes condicions més estrictes 
pel que fa a la creació i al manteniment de manco-
munitats, ja que s’estableix la impossibilitat de crear 
noves mancomunitats i consorcis per a la prestació de 
nous serveis si aquests es poden prestar a la comarca 
o, si escau, l’àrea metropolitana.

4. Amb relació a les recomanacions a l’Administració 
de la Generalitat, i en particular, a les relatives a l’op-
timització dels mitjans materials i personals.

El Projecte de llei de governs locals, de Catalunya, que 
va presentar el Govern de la Generalitat el 31 de juliol 
del 2013 al Parlament de Catalunya, i que encara està 
en tràmit parlamentari, proposa com a objectiu raci-
onalitzar la forma de prestació de serveis municipals 
que deriven d’aquestes competències mitjançant for-
mes de prestació comuna que garanteixin la qualitat i 
la sostenibilitat.

En aquest sentit, l’article 32 del projecte de llei disposa 
que quan la prestació dels serveis mínims obligatoris 
pels propis municipis no permeti assolir els estàndard 
de qualitat que reglamentàriament es fixin o no superi 
els criteris d’avaluació.

5. Amb relació a les recomanacions a l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i, en particular, a les 
relatives a la suspensió del lliurament de subvencions 
o transferències.

El procediment de suspensió del lliurament del paga-
ment de subvencions o transferències provinents de la 
Generalitat als ens locals que consten com incomplidors 
en l’inventari públic de control del compliment de les 
obligacions de tramesa de la documentació economico-
financera dels ens locals al Departament de Governació 
i Relacions Institucionals i a la Sindicatura de Comptes 
està regulat per l’ordre GRI/73/2014, de 17 de març.

En particular, en aquest ordre, s’estableix que «Als ens 
locals que hagin incomplert el deure de remissió tant 
al Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals com a la Sindicatura de Comptes de la documen-
tació legalment establerta d’acord amb el que consta 
en aquest Inventari públic de control, se’ls podrà apli-
car les mesures destinades a suspendre el lliurament 
de subvencions o transferències a les quals tinguin 
dret amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya, sempre que no provinguin d’altres admi-
nistracions. Aquesta suspensió es durà a terme amb el 
bloqueig efectiu dels lliuraments, mitjançant la inte-
gració de la informació de l’Inventari al programa de 
Gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya (GE-
CAT), que es mantindrà fins que l’ens infractor enviï 
la documentació pendent».

Per tant, en aquest sentit, cal dir que el procediment 
de bloqueig de lliuraments de pagaments al GENCAT 
s’aplica des de juliol del 2013, mitjançant la càrrega dià-
ria i manual de les dades de l’inventari públic al sistema. 
Aquest és un procediment que es fa de forma automàtica 
i sistematitzada. Des de finals del 2014, el procediment 
s’ha millorat, ja que s’han establert mecanismes de con-
trol d’incidències i el temps en que es produeixen tots els 
procediments implicats és més ràpid.

Barcelona, 27 de febrer de 2015

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
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Control del compliment de la Resolució 816/X, 
sobre el retorn dels documents catalans que 
encara són a l’Arxiu General de la Guerra Civil 
de Salamanca
Tram. 290-00731/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 107187 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 816/X, sobre el re-
torn dels documents catalans que encara són a l’Arxiu 
General de la Guerra Civil de Salamanca (tram. 290-
00731/10), us informo del següent:

Entre els anys 2008 i 2011 el Ministeri de Cultura va 
retornar a la Generalitat de Catalunya part de la docu-
mentació confiscada durant la Guerra Civil.

La primavera de 2013, la Comissió Mixta, integrada 
per representants designats de les dues administraci-
ons, va determinar el retorn de tots els documents i 
béns que havien de ser lliurats a la Generalitat i que 
encara es conserven al Centre Documental de la Me-
mòria Històrica, a Salamanca.

Després de l’últim lliurament efectuat pel Ministeri de 
Cultura el passat 4 de desembre de 2014 de 235 cai-
xes de documentació textual, 359 llibres, 10 cartells, 3 
mapes i 4 banderes, s’ha produït l’anunci del Ministeri 
que el Govern espanyol no transferirà a la Generali-
tat la resta de documents catalans pendents de tras-
pàs, fet que comporta l’incompliment de la Llei estatal 
21/2005, de 17 de novembre, de restitució a la Genera-
litat de Catalunya dels documents confiscats amb mo-
tiu de la Guerra Civil custodiats a l’Arxiu General de 
la Guerra Civil Espanyola, actualment Centre Docu-
mental de la Memòria Històrica.

L’article 54 de l’Estatut d’Autonomia disposa que la 
Generalitat i els altres poders públics han de vetllar pel 
coneixement i el manteniment de la memòria històrica 
de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimo-
nia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats de-
mocràtiques. Amb aquesta finalitat, han d’adoptar les 
iniciatives institucionals necessàries per al reconeixe-
ment i la rehabilitació de tots els ciutadans que han pa-
tit la persecució com a conseqüència de la defensa de 
la democràcia i l’autogovern de Catalunya.

Un cop els documents són transferits a la Generalitat, 
aquesta se subroga en els drets i obligacions de l’Es-
tat per restituir-los als seus legítims propietaris. Així, 
després d’inventariar i cercar els responsables dels do-
cuments, al desembre de 2011 la Generalitat va publi-
car un edicte amb la documentació retornada fins al 
moment, tret de la documentació solta.

El gener de 2014 el conseller de Cultura va trametre 
un escrit al Secretari d’Estat de Cultura en què se li 
demanava que fes les gestions pertinents per tal que 
definitivament i sense més dilacions es produís el tras-
llat a Catalunya de la documentació pendent.

Amb l’acte de restitució efectuat per la Generalitat el 
passat 19 de febrer de 2015 als legítims propietaris, 
persones, entitats i hereus, es considera que ja s’ha po-
gut retornat el 90% dels anomenats Papers de Sala-
manca retornats a Catalunya, i s’ha previst una segona 
entrega abans de l’estiu de 2015.

Tot i la dilatada demora en les devolucions efectua-
des per l’Estat, de difícil explicació en els 36 anys de 
vida democràtica, resta encara pendent de retorn a la 
Generalitat de Catalunya un 10% de la documentació 
acordada per la Comissió Mixta i que encara es con-
serva al Centre Documental de la Memòria Històrica, 
a Salamanca.

Per Acord GOV/96/2014, d’1 de juliol, es va aprovar 
interposar les accions legals corresponents per impug-
nar les resolucions o acords de l’Administració Ge-
neral de l’Estat o dels seus organismes vinculats que 
impedeixin la restitució a la Generalitat de la docu-
mentació establerta a la Llei 21/2005, així com apel-
lar, si escau, als organismes internacionals pertinents 
per obtenir la seva empara per fer efectiva la restitució 
dels documents confiscats als legítims titulars.

Atesa l’actual falta de voluntat manifesta del govern 
espanyol, que incompleix amb el procediment acordat 
en la Comissió Mixta i que anuncia la intenció de no 
fer cap altre retorn, el Departament de Cultura ha pre-
sentat recurs contenciós administratiu davant l’Audi-
ència Nacional mitjançant el qual es demana el retorn 
de la documentació encara pendent, tal i com estipula 
l’art. 4 de la Llei 21/2005, un retorn que inclou tots els 
documents i béns de persones que la Comissió Mixta 
va determinar la primavera de 2013.

Barcelona, 24 de febrer de 2015

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Control del compliment de la Resolució 817/X, 
de rebuig de les actuacions de la Delegació 
del Govern de l’Estat amb relació a la presen-
tació de recursos contra acords municipals
Tram. 290-00732/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 107560 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 817/X, de rebuig de 
les actuacions de la Delegació del Govern de l’Estat 
amb relació a la presentació de recursos contra acords 
municipals (tram. 290-00732/10), us informo del se-
güent:

Pel que fa al primer apartat de la Resolució, cal dir que 
el Govern de la Generalitat de Catalunya ha expressat, 
en nombrosos ocasions, el rebuig a l’actitud de la Dele-
gació del Govern de l’Estat a Catalunya de no respec-
tar la voluntat dels ciutadans en impugnar els acords 
municipals.

Amb el que portem de legislatura, la Delegació del Go-
vern de l’Estat ha presentat un total de 294 recursos con-
tra els ajuntaments catalans per qüestions identitàries.

Pel que fa al segon apartat, cal destacar que el Govern 
de la Generalitat ha dut a terme diverses accions per 
tal de vetllar per les competències que estableix l’Esta-
tut d’Autonomia i garantir el model d’autonomia local.

La Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalitza-
ció i sostenibilitat de l’Administració Local (en enda-
vant LRSAL), malgrat que s’aprova com una modifica-
ció de la Llei de bases de règim local amb els objectius 
de clarificar les competències i evitar duplicitats, raci-
onalitzar l’estructura organitzativa de l’administració 
local, garantir un control financer i pressupostari més 
rigorós i afavorir la iniciativa econòmica privada evi-
tant intervencions administratives desproporcionades, 
suposa un canvi important en la configuració del siste-
ma competencial català, al vulnerar el principi d’auto-
nomia local i al envair les competències de la Genera-
litat de Catalunya.

El Govern de la Generalitat es va oposar i va presentar 
esmenes a l’avantprojecte de llei i va demanar la seva 
retirada. No obstant, el Govern de l’Estat va fer cas 
omís a aquestes peticions. És per aquest motiu que un 
cop aprovada la LRSAL el Govern de la Generalitat 
va dur a terme una sèrie de mesures per tal de garantir 
el nostre model d’autonomia local, regulat en l’article 
160 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

I en aquest sentit, cal destacar que el Govern de la Ge-
neralitat va presentar un recurs d’inconstitucionalitat 

contra la LRSAL per no respectar el principi d’auto-
nomia local, el principi de subsidiarietat i per la in-
adequació entre els objectius finals de la reforma i les 
mesures en què es concreta. Paral·lelament a aquest 
recurs, el Govern de la Generalitat va presentar una 
guia d’aplicació de l’LRSAL, que està disponible al 
web Municat, amb la finalitat d’ajudar i assessorar els 
ajuntaments en tots aquells supòsits on la llei compor-
ti dubtes d’interpretació. Recentment, el Govern de la 
Generalitat ha aprovat un Decret llei pel qual s’esta-
bleixen mesures urgents per adaptar els convenis, els 
acords i els instruments de cooperació subscrits entre 
l’Administració de Generalitat i els ens locals de Cata-
lunya a la disposició addicional novena de la LRSAL, 
per tal de disposar d’una eina jurídica que ofereixi se-
guretat jurídica i garanties del manteniment de l’auto-
nomia local.

Per tant, el Govern de la Generalitat ha dut a terme 
mesures constants per tal de minimitzar els efectes 
que ha comportat la LRSAL.

Barcelona, 27 de febrer de 2015

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 819/X, 
de condemna del rebuig del Tribunal Suprem 
i de la prohibició de la Junta Electoral Central 
de la iniciativa Multireferèndum 2014
Tram. 290-00734/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 107561 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 819/X, de condem-
na del rebuig del Tribunal Suprem i de la prohibició 
de la Junta Electoral Central de la iniciativa Multire-
ferèndum 2014 (tram. 290-00734/10), us informo del 
següent:

El Govern de la Generalitat ha manifestat fermament 
i reiterada el seu compromís perquè tots els ciutadans 
puguin exercir amb plena llibertat tant el seu dret de 
sufragi com la resta de drets fonamentals i llibertats 
públiques, perquè entén que una democràcia sana i 
madura necessita un compromís ferm, actiu i continu 
per part de la ciutadania. Qualsevol iniciativa popular 
que enforteixi aquests principis ha de ser benvinguda i 
defensada per part dels poders públics.
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Des de la Generalitat de Catalunya s’ofereixen instru-
ments institucionals de participació que complemen-
ten la democràcia representativa i permeten que la veu 
del ciutadania es manifesti de forma quotidiana. Cal 
recordar que la Llei 4/2010, de consultes populars per 
via de referèndum, ja preveu la convocatòria d’un refe-
rèndum a iniciativa popular, tant en l’àmbit català com 
en el local. A més a més, el setembre passat, el Parla-
ment de Catalunya va aprovar la Llei 10/2014, del 26 
de setembre, de consultes populars no referendàries i 
d’altres formes de participació ciutadana, que desen-
volupa l’article 122 de l’Estatut i regula diversos ca-
nals de participació ciutadana.

En aquest sentit cal esmentar també que el Govern 
de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direc-
ció General de Relacions Institucionals i amb el Par-
lament, ha assumit el repte de fomentar els valors i les 
pràctiques de participació ciutadana que enriqueixen 
la qualitat de la vida democràtica, i de promoure pro-
cessos i experiències de participació ciutadana. De 
la mateixa manera, dissenya, dirigeix i supervisa els 
processos participatius que es vulguin desenvolupar, a 
través de la Subdirecció General de Relacions Institu-
cionals i de Foment de la Qualitat Democràtica.

En aquest context, s’ofereix assessorament als altres 
departaments i organismes de la Generalitat a l’ho-
ra d’impulsar i desenvolupar processos participatius. 
Podem esmentar temes com l’avantprojecte de la llei 
catalana del canvi climàtic o la revisió del pla de ges-
tió hídrica de les conques internes de Catalunya. Així 
mateix es genera informació i protocols de millores a 
partir de l’avaluació dels processos passats i s’ha ende-
gat un projecte de racionalització i millora dels espais 
estables de participació de la Generalitat. Actualment, 
es treballa també en la posada en marxa de la platafor-
ma Participa.cat que establirà un àmbit per a la parti-
cipació directa de la ciutadania, i centralitzarà tots els 
espais i processos de participació com a eina de suport 
a les diferents actuacions de participació ciutadana de 
la Generalitat, per tal de donar-los visibilitat i alhora 
millorar-los a través de les oportunitats que ofereixen 
les noves tecnologies.

En l’àmbit local, la subdirecció dóna suport als ajun-
taments i altres ens locals, com a institucions més 
properes a la ciutadania i pioneres en la participació 
ciutadana, facilitant-los assessorament sobre proces-
sos participatius, pressupostos, consells de participa-
ció, transparència i rendició de comptes o d’altres as-
pectes relacionats amb la qualitat democràtica de les 
institucions locals. Així mateix, ofereix una formació 
especialitzada a través d’un itinerari formatiu que in-
corpora cursos sobre gestió col·laborativa d’espais i 
equipaments públics, govern obert i noves tecnologi-
es, mecanismes de participació ciutadana i rendició de 
comptes, entre d’altres temàtiques. Per tal de difondre 
les bones pràctiques, organitza jornades un cop l’any 
en les quals es presenten els projectes més innovadors 

i reeixits en participació ciutadana al món local, a més 
de la publicació de recerques subvencionades i guies 
breus de participació ciutadana.

El suport a la societat civil com a motor de canvi i ba-
se de la participació ciutadana és una altra de les líni-
es estratègiques de foment de la qualitat democràtica 
del Govern. Els dos focus prioritaris són el foment de 
la participació en les escoles i el suport al món asso-
ciatiu, ja que es consideren agents clau per a la gene-
ració d’una ciutadania compromesa i apoderada, ele-
ment previ i clau per a una autèntica millora del nostre 
sistema democràtic.

Barcelona, 24 de febrer de 2015

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 821/X, 
sobre el Centre de Tecnificació Esportiva 
d’Esplugues de Llobregat
Tram. 290-00736/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 107036 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, en compliment 
de la Resolució 821/X, sobre el Centre de Tecnifica-
ció Esportiva d’Esplugues de Llobregat (tram. 290-
00736/10), us informo, amb el document annex fa-
cilitat per la Secretaria General de l’Esport, de les 
actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 24 de febrer de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

No hi ha cap previsió de venda i trasllat per part del 
Govern del Centre de Tecnificació Esportiva. Aquest 
Centre, així com totes les instal·lacions i serveis que 
es presten als diferents edificis que es gestionen dintre 
del complex d’Esplugues de Llobregat, es mantenen a 
l’emplaçament actual,

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

http://www.participa.cat/
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Control del compliment de la Resolució 830/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
7/2014, sobre les subvencions nominatives 
previstes en els articles 48 i 78 del pressupost 
de despeses de la Generalitat de Catalunya, 
corresponents al 2010 i al 2011
Tram. 290-00745/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 107345 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, Conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en un mes del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la Resolució 830/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 7/2014, 
sobre les subvencions nominatives previstes en els ar-
ticles 48 i 78 del pressupost de despeses de la Gene-
ralitat de Catalunya, corresponents al 2010 i al 2011, 
amb número de tramitació 290-00745/10, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió de la 
Sindicatura de Comptes, atesa la complexitat de la in-
formació a aportar i els diferents departaments afec-
tats.

Barcelona, 24 de febrer de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Economia i 
Coneixement (reg. 107345).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 10.04.2015 al 30.04.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 04.05.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.03.2015.

Control del compliment de la Resolució 836/X, 
sobre el foment de l’economia circular
Tram. 290-00751/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 107191 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 836/X, sobre el fo-
ment de l’economia circular (tram. 290-00751/10), us 
informo del següent:

El Govern ha elaborat una estratègia d’Impuls a l’Eco-
nomia Verda i Circular de Catalunya en el marc de l’Es-
tratègia Catalunya 2020 i en col·laboració amb el De-
partament d’Economia i Coneixement, el Departament 
d’Empresa i Ocupació, el Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Natural, i el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat (DTES). La missió d’aquesta es-
tratègia és promoure la sostenibilitat com a eix estra-
tègic per assolir la recuperació econòmica, millorar la 
competitivitat, incrementar l’ocupació i reduir els riscos 
ambientals. Amb aquesta iniciativa, el Govern alinea la 
seva estratègia en matèria de competitivitat d’acord als 
països del nostre entorn, evidenciant el compromís de 
Catalunya amb els acords internacionals i europeus.

Aquesta estratègia dóna coherència als esforços que 
s’estan desenvolupant actualment en aquesta matèria 
per part dels diferents actors i, en aquest sentit, recull 
nombroses propostes sobre les oportunitats de l’econo-
mia verda i circular en el nostre país. Aquestes propos-
tes han estat presentades i debatudes durant els darrers 
anys en el marc del Grup de Treball Interdepartamental 
per a l’Economia Verda (GTIEC). Així mateix, desta-
car que el 9 de desembre de 2013 es va organitzar un 
interessant debat que va comptar amb la participació 
dels principals actors socioeconòmics i departaments 
de la Generalitat implicats i va congregar més de 50 
assistents. En aquest marc es va analitzar la proposta 
d’estratègia d’Impuls a l’Economia Verda, fet que va 
permetre esmenar-la, complementar-la i establir-ne els 
instruments considerats com a prioritaris, tot sumant 
els esforços del sector públic i del privat per consensu-
ar globalment el document. Així mateix, el 29 d’abril 
de 2014 el Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible (CADS) va elaborar l’informe Vers una eco-
nomia més eficient en l’ús dels recursos, competitiva i 
baixa en carboni: Aportacions a l’estratègia d’impuls a 
l’economia verda a Catalunya que ha permès acabar de 
millorar i complementar la proposta inicial.

Gràcies a aquest procés de debat i consens, es conside-
ra que es compleixen les condicions necessàries per-
què el Govern aprovi l’Impuls a l’Economia Verda du-
rant el primer semestre del 2015.
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Actualment el Govern està elaborant els Programes 
d’Impuls dels set sectors econòmics líders de l’Estratè-
gia de Política Industrial. Aquesta estratègia preveu la 
constitució d’un Comitè d’Impuls per a cadascun dels 
7 plans estratègics, amb la funció de supervisar i co-
ordinar les actuacions a desenvolupar en el marc dels 
plans. Per tal de garantir la simplificació i unificació 
d’estructures de governança de les diferents polítiques 
del Govern, es proposa aprofitar la creació del Comi-
tè d’Impuls del Pla Estratègic de la Química, l’Ener-
gia i els Recursos que integra representants del DTES 
i tracta temàtiques més properes a l’economia verda, 
per a què exerceixi com a òrgan consultiu de l’Impuls 
a l’Economia Verda i Circular. D’aquesta manera, es-
tà previst que aquest Comitè d’impuls pugui estudiar i 
debatre mesures en matèria d’economia verda i circu-
lar a incorporar en els plans estratègics sectorials.

També s’han realitzat consultes i debats amb represen-
tants d’altres departaments de la Generalitat que no es-
taven representants en el GTIEC, així com amb múlti-
ples agents econòmics i socials claus, amb la finalitat 
de valorar les opinions d’entitats empresarials i socials 
més significatives i explorar possibles col·laboracions 
público-privades per al foment de l’economia circular. 
Cal destacar, igualment, la publicació d’un qüestiona-
ri per facilitar el debat públic de l’esborrany de l’Im-
puls a l’Economia Verda, destinat al conjunt d’actors 
econòmics, socials, ambientals i governamentals, així 
com a la ciutadania en general. Aquest qüestionari va 
estar obert durant el mes de marc de 2014.

Afegir que s’ha subscrit un conveni de col·laboració 
entre el Govern i la Fundació Ellen Macarthur, experts 
en economia circular, destinat a catalitzar inversions, 
establir compromisos amb actors de Catalunya i cre-
ar sinèrgies amb altres regions europees per donar un 
salt qualitatiu en el desplegament de l’economia verda 
i circular a Catalunya.

Per tot això, proposo dur a terme la compareixença de 
la directora general de polítiques ambientals davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat un cop aprovada 
pel Govern l’estratègia d’Impuls a l’Economia Verda, 
per informar sobre el seu contingut definitiu, la pro-
posta futura de treball del Grup de Treball Interdepar-
tamental per a l’Economia Verda i circular, així com 
dels Comitès d’Impuls i les previsions d’implementa-
ció de propostes.

Igualment caldria que durant aquesta compareixença 
s’aprofiti per debatre amb els grups parlamentaris de 
la Comissió parlamentària de Territori i Sostenibilitat 
les mesures que es puguin impulsar en matèria d’eco-
nomia circular, un cop s’hagin presentat les propostes 
de treball futur.

Barcelona, 25 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 837/X, 
sobre la senyalització vertical i horitzontal de 
la carretera C-55
Tram. 290-00752/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 107192 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 837/X, sobre la se-
nyalització vertical i horitzontal de la carretera C-55 
(tram. 290-00752/10), us informo del següent:

Actualment estan en licitació les obre de Millora local. 
Seguretat viària. Millora de les característiques super-
ficials del ferm i reestudi de la secció transversal. Car-
retera C-58. PK 18,500 al 26,500. Tram: Castellbell i 
el Vilar - Manresa. En el marc d’aquestes obres es mi-
llorarà la senyalització vertical i horitzontal i la segu-
retat viària de la carretera C-55 al seu pas pel terme de 
Sant Vicenç de Castellet.

Barcelona, 25 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 840/X, 
sobre la restauració ambiental de l’espai fluvi-
al del riu Ripoll, al pas pel terme municipal de 
Ripollet
Tram. 290-00755/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 107193 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 840/X, sobre la 
restauració ambiental de l’espai fluvial del riu Ripoll, 
al pas pel terme municipal de Ripollet (tram. 290-
00755/10), us informo del següent:

L’ACA té disponible el Projecte de restauració ambi-
ental de l’espai fluvial del riu Ripoll (Ripollet). L’Ajun-
tament de Ripollet el pot consultar (carrer Provença 
204-208 de Barcelona).

Pel que fa a l’actuació sol·licitada, aquests tipus d’actua-
ció no es pot considerar una actuació d’urgència (reser-
vades a actuacions de reparació de fenòmens naturals 
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que afecten directa o indirectament a les lleres públi-
ques, com per exemple els efectes de les avingudes o 
incendis). Per aquest tipus d’actuacions cal que l’ajun-
tament corresponent presenti una sol·licitud formal a 
l’ACA, per poder participar en alguna de les convoca-
tòries de subvenció, que anualment s’ofereixen.

Malauradament hem constatat que l’Ajuntament de Ri-
pollet no ha presentat a la convocatòria de subvenció 
publicada al DOGC nº 6745 de data 07/11/14, que pu-
blica la Resolució TES/2465/2014, de 23 d’octubre, per 
a l’execució d’actuacions de manteniment i conservació 
de lleres públiques en tram urbà, que tenia termini de 
presentació fins al passat 8 de gener, per tant l’ACA no 
pot valorar la possible subvenció de l’actuació.

Barcelona, 25 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 859/X, 
sobre l’ampliació i la millora del servei de la 
línia d’autobús entre Mollet del Vallès, Santa 
Perpètua de Mogoda i la Universitat Autòno-
ma de Barcelona per a donar servei als estu-
diants de Polinyà
Tram. 290-00772/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 107006 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 859/X, sobre l’ampli-
ació i la millora del servei de la línia d’autobús entre 
Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona per a donar servei als 
estudiants de Polinyà (tram. 290-00772/10), us infor-
mo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha analit-
zat la viabilitat de millorar les comunicacions mitjan-
çant servei de transport públic per carretera entre Poli-
nyà i la Universitat Autònoma de Barcelona, de forma 
que es preveu incorporar aquesta actuació a les me-
sures previstes en el Pla de Transport de Viatgers de 
Catalunya i en el desenvolupament del Pla director de 
mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona, pre-
veient la implantació d’un hub de comunicacions i in-
tercanvi de transport públic a la UAB.

Barcelona, 24 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 96/X, so-
bre les polítiques de salut i el futur del siste-
ma sanitari públic
Tram. 390-00096/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 107044 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 96/X, sobre les polítiques de 
salut i el futur del sistema sanitari públic (tram. 390-
00096/10), us informo del següent:

El Servei Català de la Salut (CatSalut) des de l’àmbit 
de gestió i tramitació de la targeta sanitària individu-
al (TSI), ha dut a terme les recomanacions del Parla-
ment de Catalunya relatives a la redefinició dels col-
lectius exempts de pagament de la taxa de renovació 
de la TSI.

El 25 d’abril de 2014 es va constituir el Consell de Par-
ticipació Territorial de Salut de la Regió Sanitària de 
Lleida. En aquest Consell de Participació Territorial 
hi participen els diferents agents implicats en la gestió 
del sistema sanitari de Lleida com són els represen-
tants dels professionals sanitaris, les organitzacions 
sindicals, les organitzacions d’usuaris, les organitza-
cions municipals i les organitzacions empresarials, ai-
xí com la Universitat de Lleida i l’Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida (IRBLleida). En aquesta reunió 
es va acordar la creació de cinc comissions de treball 
amb representants de les persones usuàries del siste-
ma sanitari públic, del món local, de la Universitat i la 
recerca, dels col·legis professionals i de les organitza-
cions sindicals representatives, per conèixer, debatre i 
fer propostes relatives a aquest projecte. Es va acordar 
també que, en la fase final, les diferents comissions de 
treball posaran en comú les diferents propostes i con-
clusions en el si del Consell de Participació de la Re-
gió Sanitària de Lleida. Durant el mes de setembre de 
2014, un cop decidit per part del CatSalut que el model 
per a dur a terme el procediment d’unificació dels dis-
positius assistencials públics de les Regions Sanitàries 
de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran encomanat per part 
del Govern de la Generalitat de Catalunya era el d’un 
consorci sanitari públic, es van tornar a reunir les co-
missions de seguiment amb els sectors implicats, per 
tal d’exposar els trets característics d’aquest consorci i 
que els diferents representants poguessin expressar les 
seves opinions i suggeriments. El 2 d’octubre de 2014 
es va tornar a reunir el Consell de Participació Terri-
torial per presentar l’esborrany del conveni regulador 
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i dels estatuts del consorci sanitari públic Sistema In-
tegral de Salut Lleida - Pirineu (SIS), que prèviament 
havien estat aprovats pel Consell de Direcció del Cat-
Salut, i que estarà integrat per les següents entitats i 
organismes: CatSalut, Institut Català de la Salut (ICS), 
l’IRBLleida i la Universitat de Lleida (UdL). El Cat-
Salut també va obrir una bústia de correu electrònic 
per tal de resoldre dubtes i consultes en relació al Sis-
tema Integral de Salut Lleida - Pirineu que es troba 
disponible a través de la seva pàgina web on, a més, 
es pot trobar: una explicació de què és el nou consorci, 
l’esborrany dels estatuts, notícies d’actualitat, articles 
d’opinió i documents multimèdia. El 23 de desembre 
de 2014 es va constituir l’Observatori Ciutadà del Sis-
tema Integral de Salut (SIS) Lleida - Pirineu, amb l’ob-
jectiu d’analitzar i debatre les actuacions del procés de 
constitució del SIS. La finalitat és afavorir la transpa-
rència, el retiment de comptes i la generació de co-
neixement en el procés de constitució del SIS, posant 
a disposició dels ciutadans, professionals i associaci-
ons veïnals, entre d’altres agents socials, la informa-
ció necessària amb imparcialitat i rigor. La vigència 
de l’Observatori s’esdevindrà fins a la constitució legal 
del SIS, tot i que el Ple podrà proposar la pròrroga de 
la seva vigència.

Pel que fa a la transparència dels contractes i conve-
nis del CatSalut, cal dir que actualment al Registre de 
convenis i contractes ja hi ha disponible la informació, 
la identificació de l’entitat contractant, de la persona 
física o jurídica contractada, l’objecte del contracte o 
conveni i els imports anuals. A més a més, des de fi-
nals del 2014, per tal de donar compliment al com-
promís de transparència del Govern de la Generalitat 
de Catalunya de facilitar l’accés a la informació sobre 
l’àmbit públic, s’està publicant al web del CatSalut la 
informació de tots els contractes i convenis subscrits 
entre els organismes dependents del Departament de 
Salut i les empreses proveïdores i prestatàries de ser-
veis sanitaris corresponents als exercicis 2013 i 2014. 
Actualment hi ha publicada la informació dels centres 
d’atenció hospitalària i especialitzada, atenció primà-
ria i atenció sociosanitària corresponents a l’any 2013 
i, progressivament, s’anirà incorporant la informació 
de la resta de línies (salut mental, insuficiència renal i 
extrahospitalària).

Barcelona, 23 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 154/X, 
sobre les mesures econòmiques per a l’exer-
cici pressupostari del 2015

Tram. 390-00154/10

Informe relatiu al compliment de la Moció

Reg. 107013 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 154/X, sobre les mesures eco-
nòmiques per a l’exercici pressupostari del 2015 (tram. 
390-00154/10), us informo del següent:

El passat dia 2 de desembre de 2014, el Govern va pre-
sentar el projecte de llei de pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2015, pendent d’aprovació final en el Ple. 
En el projecte de llei s’ha incorporat la recuperació de 
la paga extraordinària dels treballadors públics i el sou 
i la jornada completa del personal interí.

Els pressupostos de la Generalitat per al 2015 han 
prioritzat i protegit la despesa social mantenint el pes 
d’aquesta en el conjunt del pressupost igual a la del 
2014. S’ha impulsat la recuperació econòmica a través 
de la promoció del desenvolupament empresarial faci-
litant l’activitat emprenedora, de l’enfortiment de l’es-
tructura i la competitivitat del teixit productiu i afavo-
riment de la seva internacionalització, de l’aposta per 
la recerca i la innovació com a motors per impulsar 
el procés de creació d’ocupació i reactivació econòmi-
ca, de la unificació dels centres tecnològics avançats 
TECNIO en un Nou Centre Integrat per ser més com-
petitius, de l’adaptació de la formació professional a 
les noves necessitats, de l’aposta per l’ocupació juvenil 
a través de mesures de millora de la intermediació, de 
l’ocupabilitat i de l’emprenedoria, de l’oferta de finan-
çament empresarial a través de l’ICF, de la millora de 
la competivitat del sector turístic i de la potenciació de 
les infraestructures viàries, entre d’altres.

Pel que fa a la reclamació al Govern de l’Estat perquè 
transfereixi la totalitat de fons pendents, cal tenir pre-
sent que es va demanar al Ministre d’Hisenda i Ad-
ministracions Públiques que el Fons de Competitivitat 
torni a incorporar-se a la bestreta del model de finan-
çament per als exercicis 2014 i successius, tal i com es 
va fer en els exercicis 2009 i 2010.

Pel que fa a l’execució pressupostària, d’acord amb 
l’article 79 del text refós de la llei de finances públi-
ques, la Intervenció General tramet al Parlament, a tí-
tol informatiu i d’estudi per a la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, trimestralment i dintre del 
trimestre següent, l’estat mensual d’execució del pres-
supost de la Generalitat i de les seves modificacions. 
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Es pot consultar l’estat d’execució mensual a la web 
del Departament d’Economia i Coneixement.

Per altra banda, l’Estat ha incomplert reiteradament 
l’establert en la Disposició addicional 3a de l’Estatut, 
per la qual l’Estat ha de destinar a Catalunya unes in-
versions en infraestructures equivalents al seu pes en 
el PIB, per a un període de 7 anys. El Govern de l’Es-
tat només ha complert en el primer any de vigència, el 
2007, hi ha incompliments, per tant, des de l’any 2008 
fins el 2013 (darrer any de vigència de la DA3).

En aquest sentit s’han presentat les reclamacions se-
güents:

– 24 de gener de 2014: requeriment per incompliment 
de la DA 3 corresponent a la liquidació de l’exerci-
ci 2008 que suposava una transferència de capital de 
l’Estat a la Generalitat l’any 2011 per un import de 759 
milions d’euros.

– 7 de febrer de 2014: requeriment per incompliment 
de la DA 3 corresponent als exercicis 2009 i 2010 que 
havien de suposar unes transferències de capital de 
l’Estat a la Generalitat en els anys 2012 i 2013, per uns 
imports de 211 i 719 milions d’euros, respectivament.

– 7 d’abril de 2014: interposició de recurs contenciós 
administratiu per l’incompliment de la DA 3 correspo-
nent a la liquidació de l’exercici 2008.

– 4 de juny de 2014: interposició de recurs contenciós 
administratiu per l’incompliment de la DA 3 correspo-
nent a la liquidació dels exercicis 2009 i 2010.

Finalment, en els comptes per al 2015, el Govern ha 
inclòs unes partides que han de venir per la reclamació 
a l’Estat d’alguns dels deutes històrics i altres ingres-
sos justificats.

Barcelona, 23 de febrer de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Moció 155/X, 
sobre la presentació dels pressupostos de 
la Generalitat per al 2015
Tram. 390-00155/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 107014 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 155/X, sobre la presentació 
dels pressupostos de la Generalitat per al 2015 (tram. 
390-00155/10), us informo del següent:

El passat dia 2 de desembre de 2014, el Govern va pre-
sentar el projecte de llei de pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2015. En aquest projecte de llei s’ha in-
corporat la recuperació de la paga extraordinària dels 
treballadors públics i el sou i la jornada completa del 
personal interí.

En aquests moments, el projecte de llei està pendent 
d’aprovació final en Ple, a l’espera del dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries.

Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 33 del 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalu-
nya, el primer dia de l’exercici es produeix la pròrro-
ga automàtica dels pressupostos de l’exercici anterior. 
Així, el Govern ha previst que les mesures esmentades 
no quedin sense efecte en situació de pròrroga pres-
supostària i ha aprovat dos decrets llei, que van ser 
convalidats pel Ple del Parlament del passat dia 21 de 
gener. El primer és el decret llei 6/2014, de 23 de de-
sembre, de necessitats financeres del sector públic en 
pròrroga pressupostària que se centra exclusivament 
en habilitar el Govern per autoritzar operacions de 
deute, eventualitat que s’ha de preveure donada la si-
tuació economicofinancera actual i que necessita d’ac-
tuacions extraordinàries i urgents mentre no s’aprovin 
els nous pressupostos per poder fer front així a la des-
pesa necessària derivada dels costos dels serveis pú-
blics fonamentals així com la recuperació de la paga 
extra per als servidors públics.

El segon és el decret llei 9/2014, de 30 de desembre, 
de mesures urgents en matèria de personal que deixa 
sense efecte, per a l’exercici 2015, les mesures previs-
tes a la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2014 que disposen, 
d’una banda, la reducció de les retribucions del perso-
nal en un import equivalent a una paga extraordinària 
i, d’altra banda, la reducció en un 15% de la jornada de 
treball dels llocs de treball ocupats per personal interí.

Barcelona, 23 de febrer de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Control del compliment de la Moció 157/X, 
sobre el 9 de novembre i l’obertura d’un pro-
cés constituent
Tram. 390-00157/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 107557 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Moció 157/X, sobre el 9 de novembre i l’obertura d’un 
procés constituent (tram. 390-00157/10), us informo, 
amb el document annex, de les actuacions que s’han 
portat a terme.

Barcelona, 27 de febrer de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En relació amb la Moció 157/X, informem del següent: 

Pel que fa al segon punt, apartat a) de la Moció, els ad-
vocats del Gabinet Jurídic de la Generalitat, a instàn-
cia del Govern, han actuat davant el Tribunal Constitu-
cional en defensa de les competències de la Generalitat 
afectades per les impugnacions del Govern de l’Estat, i 
s’han personat i presentat els corresponents escrits d’al-
legacions en tots els procediments constitucionals pre-
sents en el Tribunal Constitucional referents a la con-
sulta i al procés de participació ciutadana.

Pel que fa al punt 4 de la Moció, en data 11 de novem-
bre, el Govern de la Generalitat, a través de la Secre-
taria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, va co-
municar als màxims responsables de les institucions 
europees i de la comunitat internacional el resultat del 
procés participatiu del 9N. En aquesta comunicació, a 
més dels resultats provisionals, es va fer avinent que 
aquesta consulta arribava després de diversos intents 
del Govern i del Parlament de Catalunya per celebrar 
un referèndum de forma acordada. Així mateix, s’in-
formava que amb l’organització i celebració d’aquest 
procés participatiu es garantia la llibertat d’expressió 
i el dret de participació dels ciutadans de Catalunya.

Finalment, el Govern també va transmetre als màxims 
responsables de les institucions europees i de la comu-
nitat internacional l’informe elaborat per la delegació 
de parlamentaris europeus que van observar el procés 
participatiu el dia 9 de novembre.

Control del compliment de la Moció 159/X, 
sobre l’atenció primària de salut
Tram. 390-00159/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 107522 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Moció 159/X, sobre 
l’atenció primària de salut, amb número de tramitació 
390-00159/10.

Barcelona, 27 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
107522).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 08.05.2015 al 28.05.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 29.05.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.03.2015.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre la possible 
vinculació amb els negocis de la família de 
Jordi Pujol i Ferrusola
Tram. 354-00317/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Mixt (reg. 105122).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 18.02.2015.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia i Drets Humans amb el 
conseller de Justícia sobre les polítiques de 
concessió del tercer grau a persones con-
demnades per delictes de frau i corrupció
Tram. 354-00382/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 33, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 637.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral sobre el Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recre-
atives
Tram. 354-00397/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la dotació del Cos de Mossos d’Esqua-
dra amb pistoles Taser
Tram. 354-00400/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mestres, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 106956).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 04.03.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya
Tram. 354-00401/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107040).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
04.03.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya
Tram. 354-00404/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Ferran Pedret i Santos, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 107552).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
04.03.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió del Síndic de Greuges amb el síndic de 
greuges perquè presenti la resolució sobre 
l’actuació d’ofici relativa als fets ocorreguts 
el 4 de febrer de 2006 a Barcelona
Tram. 358-00005/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107195).
Coneixement: Mesa de la Comissió del Síndic de 
Greuges, 04.03.2015.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió del Síndic de Greuges amb el síndic de 
greuges perquè presenti la resolució sobre 
l’actuació d’ofici relativa als fets ocorreguts 
el 4 de febrer de 2006 a Barcelona
Tram. 358-00006/10

Sol·licitud

Presentació: Hortènsia Grau Juan, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
107196).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió del Síndic de 
Greuges, 04.03.2015.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Sales de Concerts 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02741/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02742/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02743/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Locals 
d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02744/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Associ-
acions d’Activitats de Restauració i Musicals 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 352-02745/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Discote-
ques de Barcelona i Província amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02746/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Cinemes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02747/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Firaires de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02748/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural 
Català amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives
Tram. 352-02749/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana de Societats 
Musicals amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 352-02750/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives
Tram. 352-02751/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Internautes amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02753/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02778/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 352-02779/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Locals 
d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02780/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana d’Associaci-
ons d’Activitats Recreatives Musicals amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02781/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió de Músics de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02782/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Festivals de Jazz 
dels Països Catalans amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02783/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02784/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi de Sales de Festes i Discote-
ques de Barcelona i Província amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02785/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Català de la Música amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02786/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.
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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 d’orde-
nació de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives
Tram. 352-02787/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02788/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ajuntament de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02789/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02790/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació d’Associacions de 
Veïns de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02791/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Organitzacions 
d’Empresaris de Sales de Festes i Discote-
ques de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02792/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Coordinadora de Sales de Con-
certs de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02793/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença de Josep Mir, 
professor de dret administratiu de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02794/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02795/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Tarragona amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02796/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Lleida amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02797/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Girona amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02798/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Internautes amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02799/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de les plataformes de venda d’entra-
des per Internet amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 352-02802/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 27 de la Comissió d’Interior, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Micropobles 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02804/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Locals 
d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02805/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Fascicle tercer
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Tècnics i Tècniques 
de l’Espectacle de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02806/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Empresarial de Sales 
de Festa i Discoteques de Tarragona amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02807/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Discoteques de Llei-
da i Província amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02808/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Cinemes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02809/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Representants, Pro-
motors i Mànagers de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02810/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 352-02811/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02812/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Empreses de Teatre 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02813/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.



9 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 511

4.53.05. INFORMACIó 107

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió d’Associacions Empresarials 
de la Indústria Cultural Espanyola amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02814/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02815/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Coordinadora de Sales Alternati-
ves de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 352-02816/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Sales de Concerts 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02817/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02818/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora de Trabucaires 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02819/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural 
Català amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives
Tram. 352-02820/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Activi-
tats de Restauració i Musicals amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02821/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Locals 
d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02822/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana de Societats 
Musicals amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 352-02823/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Ateneus de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 352-02824/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Provincial d’Hosteleria 
de Lleida amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 352-02825/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi de Restauració de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 352-02826/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi de Sales de Festes i Disco-
teques de la província de Girona amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02827/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi d’Empresaris de Cinema 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02828/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Discote-
ques de Barcelona i Província amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02829/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.
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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 d’orde-
nació de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives
Tram. 352-02830/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació dels serveis jurídics del Gremi d’Em-
presaris de Cinemes de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02834/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença de Francisco 
Valverde, advocat, en representació del Gre-
mi de Firaires, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02835/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels serveis jurídics de la Federa-
ció d’Ateneus de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02836/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02837/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Internautes amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02838/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora de Trabucaires 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02839/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Sales de Concerts 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02840/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Ateneus de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 352-02841/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02842/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 27 de la Comissió d’Interior, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi de Restauració de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 352-02843/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Provincial d’Hostaleria 
de Lleida amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 352-02844/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana de Locals 
d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02845/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Associ-
acions d’Activitats de Restauració i Musicals 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 352-02846/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Cinemes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02847/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi de Firaires amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02848/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural 
Català amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives
Tram. 352-02849/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana de Societats 
Musicals amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 352-02850/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives
Tram. 352-02851/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 352-02852/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Síndic de Greuges amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02854/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 352-02855/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02856/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’Oriol Mir 
Puigpelat, catedràtic de dret administratiu 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02857/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 27 de la Comissió d’Interior, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Girona amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02858/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 27 de la Comissió d’Interior, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Tarragona amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02859/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 27 de la Comissió d’Interior, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Lleida amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02860/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 27 de la Comissió d’Interior, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi de Sales de Festes i Disco-
teques de la Província de Girona amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02861/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Empresarial de Sales 
de Festa i Discoteques de Tarragona amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02862/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Discoteques de Llei-
da i Província amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02863/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Discote-
ques de Barcelona i Província amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02864/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Sales de Concerts 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02865/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora de Casals i Ate-
neus dels Països Catalans amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02866/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Proposta de compareixença de Carlos Ma-
teos, secretari de la secció sindical de Co-
missions Obreres a l’Agència Tributària de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscrip-
ció exclusiva a l’Agència Tributària de Cata-
lunya
Tram. 352-02937/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.

Proposta de compareixença de Xavier Mar-
tínez, representant de la Unió General de 
Treballadors a l’Agència Tributària de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació dels cossos tributaris d’adscripció ex-
clusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-02938/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.

Proposta de compareixença de Jordi Jané, 
representant de la Candidatura Autònoma 
de Treballadors i Treballadores de l’Adminis-
tració de Catalunya (Catac) a l’Agència Tri-
butària de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 352-02939/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Professional de 
Tècnics de l’Administració Tributària de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’or-
denació dels cossos tributaris d’adscripció 
exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-02940/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.



9 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 511

4.53.05. INFORMACIó 114

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Inspectors Tributaris 
de l’Administració Tributària de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-02941/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Tècnics del Ministe-
ri d’Hisenda (Gestha) amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 352-02942/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 
645.

Proposta de compareixença de Jordi Boi-
xareu Cortina, director del Programa per a 
l’aplicació i el desenvolupament dels tributs 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscrip-
ció exclusiva a l’Agència Tributària de Cata-
lunya
Tram. 352-02943/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.

Proposta de compareixença de Joan Iglesi-
as Capellas, director del Programa per a la 
definició i l’assessorament de la implemen-
tació d’un nou model d’administració tribu-
tària de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 352-02944/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.
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Proposta de compareixença de Montserrat 
Ballarín i Espuña, professora de dret finan-
cer i tributari a la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-02945/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.

Proposta de compareixença d’Àngela Acín 
Ferrer, doctora en dret i interventora d’Admi-
nistració local, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscrip-
ció exclusiva a l’Agència Tributària de Cata-
lunya
Tram. 352-02946/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 32 de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, tinguda el 05.03.2015, DSPC-
C 645.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-02947/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-02948/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença del coordinador 
general de la Diputació de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administra-
ció de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02949/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.
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Proposta de compareixença de la presiden-
ta del Consell de Col·legis de Secretaris, In-
terventors i Tresorers de l’Administració Lo-
cal de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-02950/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02951/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi Oficial d’Enginyers Indus-
trials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-02952/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administra-
ció de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02953/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de l’Advocacia Catalana 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-02954/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Club EMAS amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-02955/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Ecologistes en Acció de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-02956/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02957/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell General de Cambres de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-02958/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02959/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Pimec amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-02960/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Ramon Sar-
roca, president de la Federació de Coopera-
tives Agràries de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02961/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.
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Proposta de compareixença de Rafael Jimé-
nez Asensio, catedràtic de dret constituci-
onal i director de la Fundació Democràcia i 
Govern Local, amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-02962/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’Antoni Choy 
Tarrés, advocat i membre de l’equip redac-
tor de la Llei 20/2009, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02963/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Joan Perdi-
gó Solà, advocat i membre de l’equip redac-
tor de la Llei 20/2009, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02964/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-02975/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107470).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació dels cossos tri-
butaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 352-02976/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107470).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Candidatura Autònoma de Tre-
balladors i Treballadores de l’Administració 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscrip-
ció exclusiva a l’Agència Tributària de Cata-
lunya
Tram. 352-02977/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107470).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.

Proposta de compareixença de Pilar Arxé 
Fonolleras, presidenta de la Federació Es-
panyola d’Associacions Professionals de 
Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals i de 
l’Associació Professional de Tècnics Tribu-
taris de Catalunya i Balears, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació dels cossos tri-
butaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 352-02978/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107470).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.

Proposta de compareixença de Jaume Re-
molà Sans, president de l’Associació d’Ins-
pectors Tributaris, amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 352-02979/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107470).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.

Proposta de compareixença d’Àngel Cas-
tiñeira Fernández, professor titular del De-
partament de Ciències Socials d’ESADE i 
de la Universitat Ramon Llull, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació dels cossos 
tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 352-02980/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107470).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 32, tinguda el 05.03.2015, 
DSPC-C 645.
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Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Lozano, professor del Departament de 
Ciències Socials d’ESADE i de la Universitat 
Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscrip-
ció exclusiva a l’Agència Tributària de Cata-
lunya
Tram. 352-02981/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107470).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 32, tinguda el 05.03.2015, 
DSPC-C 645.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-02982/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107471).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02983/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107471).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-02984/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107471).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cecot amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-02985/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107471).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Pere Casals, 
president de la Cambra de Comerç de Man-
resa i membre del Consell General de Cam-
bres de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-02986/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107471).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.
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Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, 
professor de dret administratiu de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02987/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107471).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Cooperatives Agrà-
ries de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-02988/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107471).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Joan Manuel 
Trayter Jiménez, catedràtic de dret adminis-
tratiu de la Universitat de Girona, amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02989/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107471).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Salvador 
Duarte Soto, de la Confederació de Treballa-
dors Autònoms de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02990/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107471).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’Oriol Guixà, 
empresari i conseller delegat del grup La 
Farga, amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02991/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107471).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02992/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107471).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Governs Locals amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02993/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-02994/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Lluís Fran-
co Rabell, de la Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02995/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació de Veïns de la Barceloneta 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-02996/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’Albert Arias, 
geògraf i professor de la Universitat Oberta 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-02997/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-02998/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-02999/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cecot amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03000/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03001/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Jordi San 
José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03002/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de José Anto-
nio Montero, alcalde de Montornès del Va-
llès, amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03003/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Jaume Grau, 
d’Ecologistes en Acció, amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat ad-
ministrativa de l’Administració de la Gene-
ralitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03004/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.
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Proposta de compareixença de Frederic Xi-
meno, expert en medi ambient, amb relació 
al Projecte de llei de simplificació de l’acti-
vitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03005/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Ambientòlegs de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03006/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Cooperatives Agrà-
ries de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03007/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’Itziar Gonzá-
lez, arquitecta i exregidora de l’Ajuntament 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03008/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’Albert Recio, 
economista, amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03009/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Catalina 
Victory Molné, secretària de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar, amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03010/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.
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Proposta de compareixença de Martí Boa-
da i Juncà, científic ambiental i geògraf, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03011/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació per la Defensa i l’Estudi 
de la Natura amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03012/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03013/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03014/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03015/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107558).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03016/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107558).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Cooperatives Agrà-
ries de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03017/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107558).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03018/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107558).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03019/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107558).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Intersindical-Confederació Sindi-
cal Catalana amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03020/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107558).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03021/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107558).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03022/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107558).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.
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Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, 
director de dret administratiu i processal de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03023/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107558).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’Oriol Mir, ca-
tedràtic de dret administratiu i processal de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03024/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107558).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Lluís Xavier 
Toldrà Bastida, advocat, especialista en dret 
ambiental, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03025/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107558).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Pilar Menen 
Aventin, portaveu de l’Associació Professio-
nal de Tècnics de l’Administració Tributària 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscrip-
ció exclusiva a l’Agència Tributària de Cata-
lunya
Tram. 352-03026/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107562).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.

Proposta de compareixença d’Antonio 
Durán-Sindreu Buxadé, soci director de 
Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tributa-
rios, amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció dels cossos tributaris d’adscripció exclu-
siva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-03027/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107562).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.
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Proposta de compareixença de Carlos Ma-
teos Cubillo, secretari general de la secció 
sindical de Comissions Obreres a l’Agèn-
cia Tributària, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscrip-
ció exclusiva a l’Agència Tributària de Cata-
lunya
Tram. 352-03028/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107562).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.

Proposta de compareixença de Jordi Jové 
i Vilalta, en representació de la Candidatu-
ra Autònoma de Treballadors i Treballadores 
de l’Administració de Catalunya (Catac), amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació dels 
cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-03029/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107562).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.

Proposta de compareixença de Xavier Mar-
tínez Gil, en representació de la Unió Gene-
ral de Treballadors, amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 352-03030/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107562).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.

Proposta de compareixença de Joan Manuel 
Trayter Jiménez, catedràtic de dret adminis-
tratiu de la Universitat de Girona i membre 
de la Comissió Jurídica Assessora de la Ge-
neralitat, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03031/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.
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Proposta de compareixença d’Alfredo Galán 
Galán, director del Departament de Dret Ad-
ministratiu i Processal de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03032/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Josep Ra-
mon Fuentes Gasó, director del Departa-
ment de Dret Públic de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03033/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’Oriol Mir 
Puigpelat, catedràtic de dret administratiu, 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03034/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Xavier Ber-
nadí Gil, director de l’Oficina per al Desenvo-
lupament de l’Autogovern del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals, 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03035/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Montserrat 
de Vehí Torra, directora de l’Escola d’Admi-
nistració Pública de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de simplificació de l’acti-
vitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03036/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Rosa Maria 
Díaz Petit, subdirectora de Serveis Consul-
tius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurí-
dic de la Generalitat, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-03037/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.
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Proposta de compareixença d’Eugenia Revi-
lla Esteve, lletrada dels Serveis Jurídics de la 
Federació de Municipis de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administra-
ció de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03038/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Francesc 
Esteve i Balagué, en representació de l’Asso-
ciació Catalana de Municipis i Comarques, 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03039/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Francesc 
Xavier Forcadell Esteller, coordinador gene-
ral de la Diputació de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03040/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Xavier Uriós 
Aparisi, cap de l’Assessoria Jurídica del De-
partament de Governació i Relacions Insti-
tucionals, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03041/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Moisés Bo-
nal Ferrer, responsable d’Estudis i Polítiques 
Sectorials de Pimec, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-03042/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Maria Petra 
Saiz Anton, presidenta del Col·legi de Secre-
taris, Interventors i Tresorers de l’Adminis-
tració Local, amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03043/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.
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Proposta de compareixença de David Gar-
rofé Puig, secretari general de Cecot, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administra-
ció de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03044/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença de Salvador 
Guillermo Viñeta, director d’Economia de 
Foment del Treball Nacional, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03045/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació de Comerç de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03046/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació Espanyola de la Pe-
tita i Mitjana Empresa (Cepime) amb relació 
al Projecte de llei de simplificació de l’acti-
vitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03047/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Cooperatives Agrà-
ries de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03048/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’Agustí de Uri-
be-Salazar Fàbregas, president de Gabinet 
Uribe, amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03049/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.
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Proposta de compareixença de Carles Mate-
os, en representació de Comissions Obreres 
a l’Agència Tributària, amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 352-03050/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107568).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.

Proposta de compareixença de Miguel Àn-
gel Mayo, portaveu del sindicat Gestha, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació dels 
cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-03051/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107568).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 32, tinguda el 05.03.2015, 
DSPC-C 645.

Proposta de compareixença de Mercedes 
Paredes, en representació de Comissions 
Obreres a l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació dels cossos 
tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 352-03052/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107568).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 32, tinguda el 05.03.2015, 
DSPC-C 645.

Proposta de compareixença de Joan Iglesi-
as Capellas, director del Programa per a la 
definició i l’assessorament de la implemen-
tació d’un nou model d’Administració tribu-
tària de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 352-03053/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107568).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.
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Proposta de compareixença d’Alejandro Es-
teller-More, professor agregat d’hisenda pú-
blica de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació dels 
cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-03054/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107568).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per una Fiscali-
tat Justa, Ambiental i Solidària amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació dels cossos 
tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 352-03055/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 107568).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 
645.

Proposta de compareixença de Jaime Re-
mola Sans, president de l’Associació d’Ins-
pectors Tributaris de la Generalitat de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscrip-
ció exclusiva a l’Agència Tributària de Cata-
lunya
Tram. 352-03056/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107612).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 645.

Proposta de compareixença de Jesús María 
Moyano Benito, inspector regional adjunt de 
l’Agència Tributària a Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació dels cossos 
tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 352-03057/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107612).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió 32, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 
645.
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Proposta de compareixença de José Luis 
Rosique Martínez, subinspector tributari ad-
junt de l’Agència Tributària a Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació dels 
cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-03058/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107612).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 32, tinguda el 05.03.2015, 
DSPC-C 645.

Proposta de compareixença de Juan Coro-
na, catedràtic d’economia aplicada i rector 
honorari de la Universitat Abat Oliba, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació dels 
cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 352-03059/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107612).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 32, tinguda el 05.03.2015, 
DSPC-C 645.

Proposta de compareixença de Clemen-
te Polo, catedràtic de fonaments de l’anà-
lisi econòmica de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscrip-
ció exclusiva a l’Agència Tributària de Cata-
lunya
Tram. 352-03060/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107612).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 03.03.2015.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió 32, tinguda el 05.03.2015, 
DSPC-C 645.

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Catalana de Municipis amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03061/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03062/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.
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Proposta de compareixença del president 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Des-
centralitzades de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03063/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació de Micropobles de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03064/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Catalana de Municipis Ru-
rals amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03065/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença del president 
del Fòrum dels Síndics i Defensors Locals 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03066/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació d’Ens de Muntanya dels Pi-
rineus amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03067/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença del president 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03068/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.
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Proposta de compareixença del president 
de la Federació Catalana d’Activitats de Res-
tauració i Musicals amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-03069/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença del president 
del Gremi de Restauració de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03070/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03071/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03072/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença del president 
del Consell General de Cambres de la Pro-
pietat Urbana de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03073/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença del president 
del Gremi de Constructors d’Obres de Bar-
celona i Comarques amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-03074/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.
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Proposta de compareixença del president 
del Consell de Col·legis d’Administradors de 
Finques de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-03075/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença del president 
del Col·legi d’Agents de la Propietat Immo-
biliària de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-03076/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Espanyola de Promotors Pú-
blics d’Habitatge i Sòl - Secció Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03077/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03078/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03079/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03080/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.



9 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 511

4.53.05. INFORMACIó 138

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03081/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03082/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació amb relació 
al Projecte de llei de simplificació de l’acti-
vitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03083/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Oxfam Intermón davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació perquè presenti l’informe «Iguals. 
Acabem amb la desigualtat extrema. És ho-
ra de canviar les regles»
Tram. 356-00946/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió 24, tinguda el 27.02.2015, DSPC-C 
639.

Sol·licitud de compareixença d’Amadeu Alta-
faj i Tardio, representant permanent davant 
la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
expliqui les funcions que se li encomanen
Tram. 356-00976/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió 24, tinguda el 27.02.2015, DSPC-C 
639.

Sol·licitud de compareixença d’Amadeu Alta-
faj i Tardio, representant permanent davant 
la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
informi sobre les seves funcions
Tram. 356-00977/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió 24, tinguda el 27.02.2015, DSPC-C 
639.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes d’Ensenyament 
Secundari de Catalunya davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè exposi 
la seva posició sobre el futur de la formació 
professional
Tram. 356-01110/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
37, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 635.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Comunitat Bahá’í de Barce-
lona davant la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea perquè expliqui la situació 
dels bahaistes a l’Iran
Tram. 356-01112/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió 24, tinguda el 27.02.2015, DSPC-C 
639.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Català del Moviment 
Europeu davant la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea perquè expliqui les acti-
vitats europeistes del Consell
Tram. 356-01113/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió 24, tinguda el 27.02.2015, DSPC-C 
639.

Sol·licitud de compareixença de Joan Pe-
re Queralt, responsable del Servei de Medi 
Obert i Serveis Socials, davant la Comissió 
de Justícia i Drets Humans perquè infor-
mi sobre l’enderroc del Centre Penitenciari 
Obert 1 de Barcelona i el trasllat dels interns
Tram. 356-01114/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 33 de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 637.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Presons davant la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans perquè informi sobre 
l’enderroc del Centre Penitenciari Obert 1 de 
Barcelona i el trasllat dels interns
Tram. 356-01115/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
33, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 637.

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri general de Justícia davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informi so-
bre l’enderroc del Centre Penitenciari Obert 
1 de Barcelona i el trasllat dels interns
Tram. 356-01116/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 33 de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 637.

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre el Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 356-01134/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, 
tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.
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Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra de l’Institut de Seguretat Pública de Ca-
talunya davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre el Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 356-01135/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’Inte-
rior perquè informi sobre l’accident químic a 
l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01138/10

Sol·licitud

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 106412).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
04.03.2015.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Protecció Civil davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre l’accident qu-
ímic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01139/10

Sol·licitud

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 106413).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
04.03.2015.

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Interi-
or perquè informi sobre l’accident químic a 
l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01140/10

Sol·licitud

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 106414).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
04.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra de l’Institut de Seguretat Pública de Ca-
talunya davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre el Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 356-01142/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Sol·licitud de compareixença de Joan Ga-
llart Olivé, cap del Servei de Prevenció de la 
Subdirecció General Tècnica de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments, davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives i llur regulació
Tram. 356-01145/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.
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Sol·licitud de compareixença de Xavier Sal-
vadó Rovira, cap de la Unitat Central de 
Jocs i Espectacles dels Mossos d’Esquadra, 
davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre les activitats d’espectacles públics i 
recreatives i llur regulació
Tram. 356-01146/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Puig i 
Gordi, director general de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals, davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre les 
activitats d’espectacles públics i recreatives 
i llur regulació
Tram. 356-01147/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 27, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la plataforma Stop Taser davant 
la Comissió d’Interior perquè exposi els mo-
tius per a oposar-se al fet que els mossos 
d’esquadra usin pistoles Taser
Tram. 356-01148/10

Sol·licitud

Presentació: Jaume Bosch i Mestres, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
106957).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
04.03.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona davant la Co-
missió d’Interior perquè exposi la seva opi-
nió sobre l’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 356-01149/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107448).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
04.03.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya davant la Comissió d’Interior 
perquè exposi la seva opinió sobre l’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 356-01150/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107448).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
04.03.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ajuntament de Barcelona da-
vant la Comissió d’Interior perquè exposi la 
seva opinió sobre l’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 356-01151/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 107448).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
04.03.2015.
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Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia de Catalunya davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre el 
Codi d’ètica de la Policia de Catalunya
Tram. 356-01153/10

Sol·licitud

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 107553).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
04.03.2015.

Sol·licitud de compareixença del comissio-
nat per a la Transició Nacional davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les conclusions del Dictamen 3/2015 
del Consell de Garanties Estatutàries, sobre 
el Projecte de llei de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives
Tram. 356-01154/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 107554).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.03.2015.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre els fets que 
van passar a Campdevànol (Ripollès) el 14 
de gener de 2015
Tram. 355-00186/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 27 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre els resultats 
de l’avaluació dels serveis d’hemodinàmica
Tram. 355-00187/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 29 de la Comissió 
de Salut, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 636.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre el funcio-
nament del dispositiu d’emergències activat 
per a rescatar una parella de joves en una 
pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de ge-
ner de 2015
Tram. 355-00190/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 27 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre les circums-
tàncies de la mort d’un pacient a l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 25 
de desembre de 2014
Tram. 355-00191/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 29 de la Comissió 
de Salut, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 636.

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el Codi in-
fart, la seva evolució i els serveis d’hemodi-
nàmica de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública
Tram. 355-00192/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 29 de la Comissió 
de Salut, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 636.
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Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre la mort d’un 
veí de Tarragona i sobre l’efecte del tanca-
ment del servei d’hemodinàmica de l’Hospi-
tal Universitari Joan XXIII
Tram. 355-00193/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 29 de la Comissió 
de Salut, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 636.

Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans amb el conseller de Jus-
tícia sobre les polítiques de concessió del 
tercer grau a persones condemnades per 
delictes de frau i corrupció
Tram. 355-00205/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la sessió 33, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 637.

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el balanç i 
els resultats de l’atenció sanitària del 2014
Tram. 355-00206/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Salut (reg. 107523).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 02.03.2015.

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre les políti-
ques de recerca i innovació en l’àmbit de les 
ciències biomèdiques
Tram. 355-00207/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Salut (reg. 107524).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 02.03.2015.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Thomas Giessler, res-
ponsable de formació dual i de les cam-
bres de la Federació Alemanya de Sindicats 
(DGB), amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalu-
nya
Tram. 353-01009/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 635.

Compareixença d’Oriol Homs, exdirector de 
la Fundació Centre d’Iniciatives i Recerques 
Europees a la Mediterrània, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01010/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 635.

Compareixença d’una representació de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01024/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 635.
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Compareixença de Tobias Wolfgarten, en re-
presentació de l’Oficina Alemanya per a la 
Cooperació Internacional en Educació i For-
mació Professional, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 353-01029/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 635.

Compareixença de Francesc Solé, catedrà-
tic emèrit de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 353-01044/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 37 de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 
635.

Compareixença de Xavier Ferrer, economis-
ta i coordinador del Club de Prospectiva del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01046/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 37 de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 
635.

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. 353-01047/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 37 de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 
635.

Compareixença d’Eugenio Astigarraga, pro-
fessor de la Facultat d’Humanitats i Ciències 
de l’Educació de la Universitat de Mondra-
gon i de Tknika, Centre d’Innovació per a la 
Formació Professional del Govern del País 
Basc, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalu-
nya
Tram. 353-01051/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 635.

Compareixença de Manel Xifra, president de 
Comexi Group, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01062/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 635.

Compareixença d’una representació del Sín-
dic de Greuges amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 353-01166/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01167/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.



9 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 511

4.53.15. INFORMACIó 145

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 353-01168/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01169/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 353-01170/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana de Locals d’Oci Nocturn 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 353-01171/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Discoteques de Bar-
celona i Província amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 353-01172/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença d’una representació del 
Gremi de Sales de Festes i Discoteques de 
la Província de Girona amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 353-01173/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Empresarial de Sales de Festa 
i Discoteques de Tarragona amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01174/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Discoteques de Lleida i Provín-
cia amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 353-01175/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.



9 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 511

4.53.15. INFORMACIó 146

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Associacions d’Activi-
tats de Restauració i Musicals amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01176/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença d’una representació del 
Gremi de Restauració de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01177/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Provincial d’Hostaleria de Lleida 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 353-01178/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Sales de Concerts de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 353-01179/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Societats Musicals 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 353-01180/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 353-01181/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 353-01182/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01183/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.
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Compareixença d’una representació de 
l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 353-01184/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora de Trabucaires de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 353-01185/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença d’una representació del 
Gremi de Firaires amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 353-01186/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Internautes amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 353-01187/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença del director general d’Exe-
cució Penal a la Comunitat i de Justícia Ju-
venil davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans per a explicar les actuacions en 
matèria de justícia juvenil i execució penal a 
la comunitat
Tram. 357-00517/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
de Justícia i Drets Humans, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 637.

Compareixença del director general de Dret 
i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a informar sobre 
l’estat del Registre de la Propietat i del Re-
gistre Mercantil i sobre els efectes de l’agru-
pació i la supressió d’oficines
Tram. 357-00732/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
de Justícia i Drets Humans, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 637.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació 
a la Infància i a l’Adolescència davant la Co-
missió de la Infància per a informar sobre la 
pobresa infantil
Tram. 357-00808/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de 
la Infància, tinguda el 03.03.2015, DSPC-C 641.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Roger Torné davant la Comissió de 
la Infància per a informar sobre el seu pro-
jecte social de millorament del benestar de 
la infància mitjançant el contacte amb la na-
tura
Tram. 357-00809/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de 
la Infància, tinguda el 03.03.2015, DSPC-C 641.
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Compareixença d’Oriol Pujol i Ferrusola da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00841/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 02.03.2015, 
DSPC-C 640.

Compareixença de Pere Pujol Ferrusola da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00843/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 02.03.2015, 
DSPC-C 640.

Compareixença de Marta Pujol Ferruso-
la davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00845/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 02.03.2015, 
DSPC-C 640.

Compareixença del director general d’Afers 
Multilaterals i Europeus davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a presentar les prioritats i les línies d’ac-
tuació de la Direcció General d’Afers Multila-
terals i Europeus
Tram. 357-01019/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 27.02.2015, DSPC-C 639.

Compareixença del director de l’Institut Ra-
mon Llull davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació per a explicar 
l’activitat de l’entitat
Tram. 357-01020/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 27.02.2015, DSPC-C 639.

Compareixença del responsable dels Ser-
veis Territorials de Salut a Tarragona davant 
la Comissió de Salut perquè expliqui les cir-
cumstàncies de la mort d’un pacient a l’Hos-
pital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 
25 de desembre de 2014
Tram. 357-01158/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 636.

Compareixença del director dels Serveis 
Territorials de Salut a Tarragona davant la 
Comissió de Salut per a informar de la mort 
d’un veí de Tarragona i sobre l’efecte del 
tancament del servei d’hemodinàmica de 
l’Hospital Universitari Joan XXIII
Tram. 357-01159/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 636.

Compareixença del director mèdic de l’Hos-
pital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, 
davant la Comissió de Salut per a informar 
de la mort d’un veí de Tarragona i sobre 
l’efecte del tancament del servei d’hemodi-
nàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII
Tram. 357-01160/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 636.
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Compareixença del responsable del Sistema 
d’Emergències Mèdiques davant la Comis-
sió de Salut per a informar de la mort d’un 
veí de Tarragona i sobre l’efecte del tanca-
ment del servei d’hemodinàmica de l’Hospi-
tal Universitari Joan XXIII
Tram. 357-01161/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 636.

Compareixença de la directora de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya davant la 
Comissió d’Interior per a informar sobre l’or-
denació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 357-01272/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença de Joan Gallart Olivé, cap 
del Servei de Prevenció de la Subdirecció 
General Tècnica de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, 
davant la Comissió d’Interior per a informar 
sobre les activitats d’espectacles públics i 
recreatives i llur regulació
Tram. 357-01273/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença de Xavier Salvadó Rovira, 
cap de la Unitat Central de Jocs i Especta-
cles dels Mossos d’Esquadra, davant la Co-
missió d’Interior per a informar sobre les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives i 
llur regulació
Tram. 357-01274/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença de Lluís Puig i Gordi, direc-
tor general de Cultura Popular, Associacio-
nisme i Acció Culturals, davant la Comissió 
d’Interior per a informar sobre les activitats 
d’espectacles públics i recreatives i llur re-
gulació
Tram. 357-01275/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 27, tin-
guda el 26.02.2015, DSPC-C 634.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Ca-
talunya davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats per a exposar la seva posició 
sobre el futur de la formació professional
Tram. 357-01276/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 37, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 635.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 635.

Compareixença del director general de Pre-
sons davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans per a informar sobre l’enderroc del 
Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona i el 
trasllat dels interns
Tram. 357-01277/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 33, tinguda el 26.02.2015, DSPC-C 637.
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Compareixença d’una representació 
d’Oxfam Intermón davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació per 
a presentar l’informe «Iguals. Acabem amb 
la desigualtat extrema. És hora de canviar 
les regles»
Tram. 357-01278/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació en la sessió 24, tinguda el 27.02.2015, 
DSPC-C 639.

Compareixença d’Amadeu Altafaj i Tardio, 
representant permanent davant la Unió Eu-
ropea, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a explicar les 
funcions que se li encomanen
Tram. 357-01279/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació en la sessió 24, tinguda el 27.02.2015, 
DSPC-C 639.

Compareixença d’una representació de la 
Comunitat Bahá’í de Barcelona davant la 
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Euro-
pea per a explicar la situació dels bahaistes 
a l’Iran
Tram. 357-01280/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació en la sessió 24, tinguda el 27.02.2015, 
DSPC-C 639.

Compareixença d’una representació del 
Consell Català del Moviment Europeu da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea per a explicar les activitats europe-
istes del Consell
Tram. 357-01281/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació en la sessió 24, tinguda el 27.02.2015, 
DSPC-C 639.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
novembre del 2014
Tram. 337-00045/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 107349 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 03.03.2015

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, no-
vembre de 2014 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 19 de febrer de 2015

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Jubilació d’una funcionària interina

Acord
Mesa del Parlament, 03.03.2015

Secretaria General 

El 22 de març de 2015, Mercè Villanueva Díez com-
pleix l’edat determinada per la legislació de la funció 
pública per a ésser declarada en situació de jubilació.

De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes 
i Tresoreria es desprèn que Mercè Villanueva Díez 
compleix les condicions i els requisits per a causar 
drets passius de jubilació.
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De la documentació aportada per Mercè Villanueva 
Díez, amb relació al compliment dels requisits que es-
tableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 
d’agost, sobre actualització, adequació i modernitza-
ció del sistema de Seguretat Social.

D’acord amb l’article 48.1 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya i la nor-
mativa vigent en matèria de jubilació.

Fent ús de les competències atribuïdes pels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Cata-
lunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Declarar jubilada Mercè Villanueva Díez, amb efec-
tes del 23 de març de 2015, tot agraint-li els serveis 
prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potes-
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació del servei de manteniment i re-
paració de les instal·lacions de climatització 
i de la instal·lació d’un nou sistema de con-
trol i gestió del maquinari del Parlament de 
Catalunya

Tram. 615-00009/10

Anunci

Secretaria General

Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa 
del Parlament de Catalunya del 24 de febrer de 2015, 
per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per 
a la contractació del servei de manteniment i reparació 
de les instal·lacions de climatització i de la instal·lació 
d’un nou sistema de control i gestió de la maquinària 
del Parlament de Catalunya

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Departament d’Infraestructures, Equipa-
ments i Seguretat del Parlament de Catalunya.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: contractació del servei de 
manteniment i reparació de les instal·lacions de clima-
tització i de la instal·lació d’un nou sistema de control 
i gestió de la maquinària del Parlament de Catalunya 
(expedient 615-00009/10).

Codi CPV: 50700000-2.

b) Termini d’execució: vint-i-quatre mesos, període 
prorrogable per una o dues anualitats més.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí.

4. Determinació del preu 

a) Pressupost màxim de la licitació: 470.000 € (IVA 
no inclòs).

b) Valor estimat del contracte: 824.000 € (IVA no in-
clòs).

5. Garanties

a) Provisional: no se’n demana.

b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació.

6. Requisits específics del contractista

Classificació: grup P, subgrup 3, categoria B.
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7. Criteris de valoració

A. Criteris d’avaluació automàtica (de 0 a 50 punts)

Oferta econòmica: de 0 a 50 punts.

B. Criteris d’avaluació no quantificables automàtica-
ment relatives al servei de manteniment de les instal-
lacions (de 0 a 35 punts)

a) Memòria executiva del servei de manteniment i re-
paració de les instal·lacions: de 0 a 20 punts.

b) Establiment de mesures d’estalvi i gestió energètica: 
de 0 a 2,5 punts.

c) Serveis addicionals i millores proposades relatives 
al servei de manteniment: de 0 a 8 punts.

– En l’àmbit de la gestió ambiental (de 0 a 2 punts)

Fer una auditoria energètica amb un pla de millores 
amb un programa d’implementació i seguiment anual 
i una valoració de les intervencions previstes. Imple-
mentar un sistema d’optimització i control dels con-
sums i d’automatització, incloent-hi la descripció de 
les característiques de la instal·lació, el programari i el 
seguiment i les mesures proposades.

– En l’àmbit de l’execució del servei (de 0 a 2 punts)

Proposta de personal especialitzat que s’adscriurà de 
manera addicional a la prevista en el pla de manteni-
ment, de conformitat amb els plecs de prescripcions 
tècniques.

– Actuacions relatives al manteniment conductiu, pre-
dictiu i correctiu que complementin, millorin i siguin 
addicionals al que descriuen els plecs de prescripcions 
tècniques (de 0 a 2 punts)

– Millorament d’elements de la maquinària o de la 
instal·lació i substitució anual de màquines obsoletes 
(de 0 a 2 punts).

d) Canvi de destinació de l’import en què s’han valorat 
les millores anteriors per altres tasques, actuacions o 
subministraments que determini el Parlament de Ca-
talunya: de 0 a 4,5 punts.

C. Criteris d’avaluació no quantificables automàtica-
ment relatius a la instal·lació del nou sistema de tele-
control de la maquinària de climatització (de 0 a 15 
punts)

a) Pla d’execució de la instal·lació i de subministra-
ment d’un nou sistema de telecontrol de la maquinària 
de climatització: de 0 a 8 punts.

b) Implementació d’un programari del sistema de te-
lecontrol de la maquinària de climatització: de 0 a 5 
punts.

c) Serveis addicionals i millores: de 0 a 2 punts.

– Reducció de terminis d’execució de la nova instal-
lació tenint en compte les característiques de l’edifici i 

la seva activitat (0,2 punts per setmana, fins a un mà-
xim d’1 punt).

– Possibilitat de tramesa automàtica d’alarmes per 
correu electrònic, missatges de text o altres mitjans (de 
0 a 0,5 punts).

– Mesures relatives a l’anàlisi de funcionament, infor-
mació generada, integració amb un programa de ges-
tió del manteniment assistit per ordinador (GMAO), 
autoavaluació, entre d’altres (de 0 a 0,5 punts).

8. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Departament d’Infraestructures, Equipa-
ments i Seguretat del Parlament de Catalunya.

b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc 
de la Ciutadella, s/n.

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.

d) Telèfon: 93 3046500.

e) Fax: 93 2213989.

f) Adreça electrònica: contractaciopublica@parla-
ment.cat.

g) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contrac-
tacions.

h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 8 
de abril de 2015.

i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns 
a divendres, de 9.00 h a 14.00 h.

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 10 d’abril de 2015

b) Documentació que cal presentar: la que estableixen 
les clàusules 19, 20, 21 i 22 del plec de clàusules admi-
nistratives particulars.

c) Lloc de presentació: 

Entitat: Registre de la Secretaria General del Parla-
ment de Catalunya.

Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n.

Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.

Horari del Registre: de dilluns a divendres (llevat 
dels dies o tardes declarats festius), matins de 9.00 h 
a 14.00 h i tardes de 16.00 h a 18.30 h. Per a més in-
formació, consulteu el web: http://www.parlament.cat/
web/activitat-parlamentaria/registre-general.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a 
mantenir l’oferta: quatre mesos.

e) Admissió de variants: no.

10. Obertura del sobre B

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el 22 
d’abril de 2015 a les 09.15 h al Palau del Parlament.

mailto:contractaciopublica@parlament.cat
mailto:contractaciopublica@parlament.cat
www.parlament.cat/contractacions
www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general
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11. Altres informacions

La informació restant s’especifica en el plec de clàusu-
les administratives particulars i en el de prescripcions 
tècniques.

12. Despeses dels anuncis

Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part ad-
judicatària.

13. Data de tramesa de l’anunci al Diari Oficial de la 
Unió Europea (DOUE): 2 de març de 2015.

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Contractació de diverses cobertures d’asse-
gurances del Parlament de Catalunya
Tram. 630-00003/10

Formalització del contracte

Secretaria General

Anunci pel qual es fa pública la formalització d’un 
contracte (exp. 630-00003/10).

D’acord amb el que estableix la clàusula 27.1 del plec 
de clàusules administratives del contracte de diverses 
cobertures d’assegurances del Parlament de Catalu-
nya, es fa pública la formalització d’aquest contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació or-
dinària.

Expedient: 630-00003/10

Objecte: contractació per lots de diverses cobertures 
d’assegurances del Parlament de Catalunya, segons la 
descripció següent: 

Lot 1: «Vida».

Descripció: cobertura d’assegurances de vida (grup 
temporal renovable).

Empresa adjudicatària: VidaCaixa, SA, de Seguros y 
Reaseguros

Import del contracte: 197.023,60 € (IVA exclòs)

Data de formalització del contracte: 27 de febrer de 
2015

Lot 2: «Accidents».

Descripció: cobertura d’assegurances de mort o d’in-
validesa per accidents.

Empresa adjudicatària: AXA Seguros Generales, SA, 
de Seguros y Reaseguros

Import del contracte: 44.022,26 € (IVA exclòs)

Data de formalització del contracte: 27 de febrer de 
2015

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Músics de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02782/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Festivals de Jazz dels Països Catalans amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02783/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02784/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Sales de Festes i Discoteques de Barcelona i Província amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02785/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Català de la Música amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02786/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02787/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02788/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02789/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02790/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02791/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Organitzacions d’Empresaris de Sales de Festes i Discoteques de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02792/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora de Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02793/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Mir, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02794/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02795/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02796/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02797/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02798/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Internautes amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02799/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de les plataformes de venda d’entrades per Internet amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02802/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02804/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02805/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Tècnics i Tècniques de l’Espectacle de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02806/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial de Sales de Festa i Discoteques de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02807/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Discoteques de Lleida i Província amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02808/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02809/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02810/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02811/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02812/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02813/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió d’Associacions Empresarials de la Indústria Cultural Espanyola amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02814/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02815/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora de Sales Alternatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02816/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02817/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02818/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02819/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02820/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Activitats de Restauració i Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02821/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02822/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Societats Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02823/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02824/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Provincial d’Hosteleria de Lleida amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02825/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02826/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Sales de Festes i Discoteques de la província de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02827/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02828/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02829/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02830/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació dels serveis jurídics del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02834/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francisco Valverde, advocat, en representació del Gremi de Firaires, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02835/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació dels serveis jurídics de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02836/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02837/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Internautes amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02838/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02839/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02840/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02841/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02842/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02843/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Provincial d’Hostaleria de Lleida amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02844/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02845/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02846/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02847/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Firaires amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02848/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02849/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Societats Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02850/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02851/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02852/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Síndic de Greuges amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02854/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02855/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02856/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02857/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02858/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02859/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02860/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Sales de Festes i Discoteques de la Província de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02861/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial de Sales de Festa i Discoteques de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02862/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Discoteques de Lleida i Província amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02863/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02864/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02865/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora de Casals i Ateneus dels Països Catalans amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02866/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carlos Mateos, secretari de la secció sindical de Comissions Obreres a l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Cata
	Tram. 352-02937/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Martínez, representant de la Unió General de Treballadors a l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Cataluny
	Tram. 352-02938/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Jané, representant de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya (Catac) a l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributari
	Tram. 352-02939/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Professional de Tècnics de l’Administració Tributària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 352-02940/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Inspectors Tributaris de l’Administració Tributària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 352-02941/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 352-02942/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Boixareu Cortina, director del Programa per a l’aplicació i el desenvolupament dels tributs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària d
	Tram. 352-02943/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Iglesias Capellas, director del Programa per a la definició i l’assessorament de la implementació d’un nou model d’administració tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
	Tram. 352-02944/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Montserrat Ballarín i Espuña, professora de dret financer i tributari a la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 352-02945/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngela Acín Ferrer, doctora en dret i interventora d’Administració local, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 352-02946/10
	Sol·licitud
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’
	Tram. 352-02947/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impu
	Tram. 352-02948/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del coordinador general de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
	Tram. 352-02949/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de la presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Gener
	Tram. 352-02950/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals d
	Tram. 352-02951/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
	Tram. 352-02952/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat ec
	Tram. 352-02953/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de l’Advocacia Catalana amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activi
	Tram. 352-02954/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Club EMAS amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-02955/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activi
	Tram. 352-02956/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-02957/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
	Tram. 352-02958/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat e
	Tram. 352-02959/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-02960/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catal
	Tram. 352-02961/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Jiménez Asensio, catedràtic de dret constitucional i director de la Fundació Democràcia i Govern Local, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
	Tram. 352-02962/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Choy Tarrés, advocat i membre de l’equip redactor de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
	Tram. 352-02963/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Perdigó Solà, advocat i membre de l’equip redactor de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
	Tram. 352-02964/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 352-02975/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 352-02976/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Ca
	Tram. 352-02977/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pilar Arxé Fonolleras, presidenta de la Federació Espanyola d’Associacions Professionals de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals i de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, amb relació al Pro
	Tram. 352-02978/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Remolà Sans, president de l’Associació d’Inspectors Tributaris, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 352-02979/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngel Castiñeira Fernández, professor titular del Departament de Ciències Socials d’ESADE i de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tr
	Tram. 352-02980/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Lozano, professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE i de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Cat
	Tram. 352-02981/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impu
	Tram. 352-02982/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat e
	Tram. 352-02983/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-02984/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-02985/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pere Casals, president de la Cambra de Comerç de Manresa i membre del Consell General de Cambres de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
	Tram. 352-02986/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, professor de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals d
	Tram. 352-02987/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’
	Tram. 352-02988/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Manuel Trayter Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs loca
	Tram. 352-02989/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Salvador Duarte Soto, de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catal
	Tram. 352-02990/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Guixà, empresari i conseller delegat del grup La Farga, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
	Tram. 352-02991/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals d
	Tram. 352-02992/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Governs Locals amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat ec
	Tram. 352-02993/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’
	Tram. 352-02994/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Franco Rabell, de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de C
	Tram. 352-02995/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de l’Associació de Veïns de la Barceloneta amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activ
	Tram. 352-02996/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Arias, geògraf i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d
	Tram. 352-02997/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
	Tram. 352-02998/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
	Tram. 352-02999/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-03000/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-03001/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activit
	Tram. 352-03002/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Antonio Montero, alcalde de Montornès del Vallès, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti
	Tram. 352-03003/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Grau, d’Ecologistes en Acció, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-03004/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Frederic Ximeno, expert en medi ambient, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmic
	Tram. 352-03005/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’a
	Tram. 352-03006/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’
	Tram. 352-03007/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Itziar González, arquitecta i exregidora de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’i
	Tram. 352-03008/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Recio, economista, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-03009/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Catalina Victory Molné, secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’imp
	Tram. 352-03010/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Martí Boada i Juncà, científic ambiental i geògraf, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activit
	Tram. 352-03011/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d
	Tram. 352-03012/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-03013/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impu
	Tram. 352-03014/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impu
	Tram. 352-03015/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti
	Tram. 352-03016/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’
	Tram. 352-03017/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-03018/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activit
	Tram. 352-03019/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Intersindical-Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’imp
	Tram. 352-03020/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-03021/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat e
	Tram. 352-03022/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, director de dret administratiu i processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals
	Tram. 352-03023/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Mir, catedràtic de dret administratiu i processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals d
	Tram. 352-03024/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Xavier Toldrà Bastida, advocat, especialista en dret ambiental, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’i
	Tram. 352-03025/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pilar Menen Aventin, portaveu de l’Associació Professional de Tècnics de l’Administració Tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària
	Tram. 352-03026/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antonio Durán-Sindreu Buxadé, soci director de Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tributarios, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 352-03027/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carlos Mateos Cubillo, secretari general de la secció sindical de Comissions Obreres a l’Agència Tributària, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de C
	Tram. 352-03028/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Jové i Vilalta, en representació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya (Catac), amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusi
	Tram. 352-03029/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Martínez Gil, en representació de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 352-03030/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Manuel Trayter Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona i membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administra
	Tram. 352-03031/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alfredo Galán Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
	Tram. 352-03032/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Ramon Fuentes Gasó, director del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels g
	Tram. 352-03033/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, catedràtic de dret administratiu, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activ
	Tram. 352-03034/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Bernadí Gil, director de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern del Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adm
	Tram. 352-03035/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Montserrat de Vehí Torra, directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
	Tram. 352-03036/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rosa Maria Díaz Petit, subdirectora de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Ge
	Tram. 352-03037/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eugenia Revilla Esteve, lletrada dels Serveis Jurídics de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels govern
	Tram. 352-03038/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Esteve i Balagué, en representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
	Tram. 352-03039/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Xavier Forcadell Esteller, coordinador general de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
	Tram. 352-03040/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Uriós Aparisi, cap de l’Assessoria Jurídica del Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i
	Tram. 352-03041/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Moisés Bonal Ferrer, responsable d’Estudis i Polítiques Sectorials de Pimec, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Cataluny
	Tram. 352-03042/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Petra Saiz Anton, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generali
	Tram. 352-03043/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de David Garrofé Puig, secretari general de Cecot, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat e
	Tram. 352-03044/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Salvador Guillermo Viñeta, director d’Economia de Foment del Treball Nacional, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalu
	Tram. 352-03045/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l
	Tram. 352-03046/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepime) amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
	Tram. 352-03047/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’
	Tram. 352-03048/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Agustí de Uribe-Salazar Fàbregas, president de Gabinet Uribe, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
	Tram. 352-03049/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Mateos, en representació de Comissions Obreres a l’Agència Tributària, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 352-03050/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miguel Àngel Mayo, portaveu del sindicat Gestha, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 352-03051/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mercedes Paredes, en representació de Comissions Obreres a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tr
	Tram. 352-03052/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Iglesias Capellas, director del Programa per a la definició i l’assessorament de la implementació d’un nou model d’Administració tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
	Tram. 352-03053/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alejandro Esteller-More, professor agregat d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 352-03054/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 352-03055/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaime Remola Sans, president de l’Associació d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 352-03056/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jesús María Moyano Benito, inspector regional adjunt de l’Agència Tributària a Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 352-03057/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Luis Rosique Martínez, subinspector tributari adjunt de l’Agència Tributària a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 352-03058/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Juan Corona, catedràtic d’economia aplicada i rector honorari de la Universitat Abat Oliba, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 352-03059/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Clemente Polo, catedràtic de fonaments de l’anàlisi econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalun
	Tram. 352-03060/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
	Tram. 352-03061/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
	Tram. 352-03062/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalu
	Tram. 352-03063/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti
	Tram. 352-03064/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de la Federació Catalana de Municipis Rurals amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’act
	Tram. 352-03065/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Fòrum dels Síndics i Defensors Locals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impul
	Tram. 352-03066/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de l’Associació d’Ens de Muntanya dels Pirineus amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’
	Tram. 352-03067/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im
	Tram. 352-03068/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de la Federació Catalana d’Activitats de Restauració i Musicals amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
	Tram. 352-03069/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
	Tram. 352-03070/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòm
	Tram. 352-03071/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impul
	Tram. 352-03072/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalun
	Tram. 352-03073/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’i
	Tram. 352-03074/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Cataluny
	Tram. 352-03075/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
	Tram. 352-03076/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de l’Associació Espanyola de Promotors Públics d’Habitatge i Sòl - Secció Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
	Tram. 352-03077/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activit
	Tram. 352-03078/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-03079/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat e
	Tram. 352-03080/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-03081/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’ac
	Tram. 352-03082/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs loca
	Tram. 352-03083/10
	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
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Amadeu Altafaj i Tardio, representant permanent davant la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui les funcions que se li encomanen
	Tram. 356-00976/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Amadeu Altafaj i Tardio, representant permanent davant la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les seves funcions
	Tram. 356-00977/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè exposi la seva posició sobre el futur de la formació pro
	Tram. 356-01110/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comunitat Bahá’í de Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui la situació dels bahaistes a l’Iran
	Tram. 356-01112/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Català del Moviment Europeu davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui les activitats europeistes del Consell
	Tram. 356-01113/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Pere Queralt, responsable del Servei de Medi Obert i Serveis Socials, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre l’enderroc del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona i el trasllat dels intern
	Tram. 356-01114/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Presons davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre l’enderroc del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona i el trasllat dels interns
	Tram. 356-01115/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari general de Justícia davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre l’enderroc del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona i el trasllat dels interns
	Tram. 356-01116/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 356-01134/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 356-01135/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 356-01138/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 356-01139/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 356-01140/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 356-01142/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Gallart Olivé, cap del Servei de Prevenció de la Subdirecció General Tècnica de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les activitats d’es
	Tram. 356-01145/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Salvadó Rovira, cap de la Unitat Central de Jocs i Espectacles dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les activitats d’espectacles públics i recreatives i llur regulació
	Tram. 356-01146/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Lluís Puig i Gordi, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les activitats d’espectacles públics i recreatives i llur regulació
	Tram. 356-01147/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma Stop Taser davant la Comissió d’Interior perquè exposi els motius per a oposar-se al fet que els mossos d’esquadra usin pistoles Taser
	Tram. 356-01148/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona davant la Comissió d’Interior perquè exposi la seva opinió sobre l’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 356-01149/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè exposi la seva opinió sobre l’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 356-01150/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona davant la Comissió d’Interior perquè exposi la seva opinió sobre l’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 356-01151/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya
	Tram. 356-01153/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del comissionat per a la Transició Nacional davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les conclusions del Dictamen 3/2015 del Consell de Garanties Estatutàries, sobre el Projecte de llei de mesures fiscals
	Tram. 356-01154/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els fets que van passar a Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 2015
	Tram. 355-00186/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els resultats de l’avaluació dels serveis d’hemodinàmica
	Tram. 355-00187/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el funcionament del dispositiu d’emergències activat per a rescatar una parella de joves en una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 2015
	Tram. 355-00190/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les circumstàncies de la mort d’un pacient a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 25 de desembre de 2014
	Tram. 355-00191/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el Codi infart, la seva evolució i els serveis d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
	Tram. 355-00192/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la mort d’un veí de Tarragona i sobre l’efecte del tancament del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII
	Tram. 355-00193/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre les polítiques de concessió del tercer grau a persones condemnades per delictes de frau i corrupció
	Tram. 355-00205/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el balanç i els resultats de l’atenció sanitària del 2014
	Tram. 355-00206/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió

	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les polítiques de recerca i innovació en l’àmbit de les ciències biomèdiques
	Tram. 355-00207/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Thomas Giessler, responsable de formació dual i de les cambres de la Federació Alemanya de Sindicats (DGB), amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01009/10
	Substanciació

	Compareixença d’Oriol Homs, exdirector de la Fundació Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01010/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01024/10
	Substanciació

	Compareixença de Tobias Wolfgarten, en representació de l’Oficina Alemanya per a la Cooperació Internacional en Educació i Formació Professional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01029/10
	Substanciació

	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
	Decaïment

	Compareixença de Xavier Ferrer, economista i coordinador del Club de Prospectiva del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01046/10
	Decaïment

	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. 353-01047/10
	Decaïment

	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 
	Tram. 353-01051/10
	Substanciació

	Compareixença de Manel Xifra, president de Comexi Group, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01062/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Síndic de Greuges amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01166/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01167/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01168/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01169/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01170/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01171/10
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	Compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01172/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Gremi de Sales de Festes i Discoteques de la Província de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01173/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial de Sales de Festa i Discoteques de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01174/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Discoteques de Lleida i Província amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01175/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01176/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01177/10
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	Compareixença d’una representació de la Federació Provincial d’Hostaleria de Lleida amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01178/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01179/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Societats Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01180/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01181/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01183/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01184/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01185/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Gremi de Firaires amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01186/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Internautes amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01187/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a explicar les actuacions en matèria de justícia juvenil i execució penal a la comunitat
	Tram. 357-00517/10
	Substanciació

	Compareixença del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre l’estat del Registre de la Propietat i del Registre Mercantil i sobre els efectes de l’agrupació i la supressió d’oficine
	Tram. 357-00732/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a l’Adolescència davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la pobresa infantil
	Tram. 357-00808/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Fundació Roger Torné davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el seu projecte social de millorament del benestar de la infància mitjançant el contacte amb la natura
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	Compareixença d’Oriol Pujol i Ferrusola davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00841/10
	Substanciació

	Compareixença de Pere Pujol Ferrusola davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00843/10
	Substanciació

	Compareixença de Marta Pujol Ferrusola davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00845/10
	Substanciació

	Compareixença del director general d’Afers Multilaterals i Europeus davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar les prioritats i les línies d’actuació de la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus
	Tram. 357-01019/10
	Substanciació

	Compareixença del director de l’Institut Ramon Llull davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a explicar l’activitat de l’entitat
	Tram. 357-01020/10
	Substanciació

	Compareixença del responsable dels Serveis Territorials de Salut a Tarragona davant la Comissió de Salut perquè expliqui les circumstàncies de la mort d’un pacient a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 25 de desembre de 2014
	Tram. 357-01158/10
	Substanciació

	Compareixença del director dels Serveis Territorials de Salut a Tarragona davant la Comissió de Salut per a informar de la mort d’un veí de Tarragona i sobre l’efecte del tancament del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII
	Tram. 357-01159/10
	Substanciació

	Compareixença del director mèdic de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, davant la Comissió de Salut per a informar de la mort d’un veí de Tarragona i sobre l’efecte del tancament del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXII
	Tram. 357-01160/10
	Substanciació

	Compareixença del responsable del Sistema d’Emergències Mèdiques davant la Comissió de Salut per a informar de la mort d’un veí de Tarragona i sobre l’efecte del tancament del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII
	Tram. 357-01161/10
	Substanciació

	Compareixença de la directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comissió d’Interior per a informar sobre l’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 357-01272/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Gallart Olivé, cap del Servei de Prevenció de la Subdirecció General Tècnica de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les activitats d’espectacles públi
	Tram. 357-01273/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Salvadó Rovira, cap de la Unitat Central de Jocs i Espectacles dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les activitats d’espectacles públics i recreatives i llur regulació
	Tram. 357-01274/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Lluís Puig i Gordi, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les activitats d’espectacles públics i recreatives i llur regulació
	Tram. 357-01275/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a exposar la seva posició sobre el futur de la formació professional
	Tram. 357-01276/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença del director general de Presons davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre l’enderroc del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona i el trasllat dels interns
	Tram. 357-01277/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Oxfam Intermón davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar l’informe «Iguals. Acabem amb la desigualtat extrema. És hora de canviar les regles»
	Tram. 357-01278/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Amadeu Altafaj i Tardio, representant permanent davant la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a explicar les funcions que se li encomanen
	Tram. 357-01279/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Comunitat Bahá’í de Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a explicar la situació dels bahaistes a l’Iran
	Tram. 357-01280/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell Català del Moviment Europeu davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a explicar les activitats europeistes del Consell
	Tram. 357-01281/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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