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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les prestacions econò-
miques vinculades al servei de les residències
Tram. 250-01322/10
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la revisió dels expe-
dients sancionadors incoats pel Servei d’Ocupació de Ca-
talunya per presumptes infraccions comeses per perceptors 
de prestacions
Tram. 250-01408/10
Retirada p. 13

2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un infor-
me a la Sindicatura de Comptes o altres actuaci-
ons

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura 
de Comptes d’un informe de fiscalització relatiu a les des-
peses de l’organització dels actes de commemoració del 
tricentenari del 1714
Tram. 253-00003/10
Rebuig p. 13

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura 
de Comptes d’un informe de fiscalització relatiu a les des-
peses del procés de participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 253-00004/10
Rebuig p. 13

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes 
de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals; projecte de llei 
de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 200-00005/10 i 200-00012/10
Nomenament d’una relatora p. 14

Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 200-00029/10
Nomenament d’un relator p. 14

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 200-00039/10
Esmenes a la totalitat p. 14

Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 200-00040/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 15

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 202-00052/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 15

Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 
10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 202-00073/10
Esmenes a la totalitat p. 15

Proposició de llei de creació del municipi de Me-
dinyà
Tram. 202-00075/10
Esmenes a la totalitat p. 16

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. 16

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. 16

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. 17

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. 17

Proposició de llei de garantia del temps màxim de 
resposta en l’atenció sanitària
Tram. 202-00081/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 17

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista
Tram. 202-00082/10
Presentació p. 17
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Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2005, 
del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts 
càrrecs al servei de la Generalitat
Tram. 202-00083/10
Presentació p. 19

Proposició de llei per la qual es regula el règim retri-
butiu del personal directiu del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya
Tram. 202-00084/10
Presentació p. 21

Proposició de llei de balances fiscals territorialit-
zades
Tram. 202-00085/10
Presentació p. 25

Proposició de llei de millora del règim pressupostari 
de les institucions estatutàries
Tram. 202-00086/10
Presentació p. 27

Proposició de llei de protecció de la maternitat
Tram. 202-00087/10
Presentació p. 30

Proposició de llei de rebaixa de l’impost sobre suc-
cessions i donacions
Tram. 202-00088/10
Presentació p. 39

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de reconeixement de la tra-
jectòria d’Ovidi Montllor
Tram. 250-01406/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre la dotació dels centres 
penitenciaris amb personal mèdic i de vigilància
Tram. 250-01417/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució de suport als Campamentos 
Dignidad d’Extremadura
Tram. 250-01425/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al 
Camp de Tarragona
Tram. 250-01427/10
Esmenes presentades p. 41

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
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre els canvis en el model 
d’atenció domiciliària
Tram. 250-01475/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la preservació del Po-
ble Vell de Corbera d’Ebre
Tram. 250-01476/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el Consorci Sanitari 
de Terrassa
Tram. 250-01477/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la revisió dels expe-
dients sancionadors oberts arran d’una acció reivindicativa 
de la Plataforma Stop Pujades Transport Públic
Tram. 250-01478/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
Llei de l’Estat 27/2014, de l’impost sobre societats
Tram. 250-01479/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
pluriennal dels centres urbans sostenibles
Tram. 250-01480/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’ensenyaments musicals superiors
Tram. 250-01481/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació i 
millorament de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-01482/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre les obres del centre de 
rehabilitació emplaçat a l’edifici del CAP Rambla Marina, de 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01483/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la planificació i el des-
envolupament de la farmàcia comunitària
Tram. 250-01484/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

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
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
supòsits d’exempció fiscal per a les associacions
Tram. 250-01486/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre els joves ucraïnesos 
afectats per l’accident nuclear de Txernòbil acollits a Cata-
lunya
Tram. 250-01487/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

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
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el suport als comerços 
emblemàtics de les àrees urbanes
Tram. 250-01489/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45
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Proposta de resolució sobre la formació continuada 
del personal penitenciari
Tram. 250-01490/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció continuada del CAP Esparreguera
Tram. 250-01491/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

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
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la declaració de parc 
natural del Massís del Garraf
Tram. 250-01493/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la incorporació del vot 
accessible i secret per a les persones amb deficiències vi-
suals
Tram. 250-01494/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

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
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució de rebuig del nou currículum 
de religió a l’educació obligatòria i al batxillerat
Tram. 250-01496/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre l’abocador de Cruïlles
Tram. 250-01497/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució de condemna dels fets que 
es van produir en el Carnaval del 2015 a Solsona
Tram. 250-01498/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la mort de dos joves a 
les Llosses el 14 de gener de 2015 i la revisió dels protocols 
d’actuació per a les emergències en zones no urbanes
Tram. 250-01499/10
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre el Pla de gestió d’es-
pais naturals de protecció especial de Catalunya 2015-2020
Tram. 250-01500/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’esclerosi múltiple
Tram. 250-01501/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el projecte museogrà-
fic del centre d’interpretació d’art rupestre del Cogul
Tram. 250-01502/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’increment dels objec-
tius previstos en e Pla d’energia i canvi climàtic de Catalunya 
2012-2020
Tram. 250-01503/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de l’auto-
pista AP-7 per al peatges de Vinaròs, Ulldecona i Alcanar i el 
de l’Hospitalet de l’Infant i Móra d’Ebre
Tram. 250-01504/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’igualtat per a equilibrar la presència d’homes i dones en 
els consells de direcció de les empreses
Tram. 250-01505/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre els talls de subminis-
trament elèctric a Torregrossa
Tram. 250-01506/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la realització d’audito-
ries de gestió per la Sindicatura de Comptes
Tram. 250-01507/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
matriculació dels infants en situació de desemparament i 
acolliment familiar als centres educatius
Tram. 250-01508/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la correcció de les de-
ficiències de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Puig-
cerdà
Tram. 250-01509/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la provisió de llocs de 
treball al sector de trànsit del Pirineu dels Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 250-01510/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre els informes de la Uni-
versitat de Stanford i del Massachusetts Institute of Techno-
logy relatius a la responsabilitat de les injeccions de gas del 
projecte Castor
Tram. 250-01511/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Antoni Gaudí a l’Ajuntament de Santa Co-
loma de Gramenet
Tram. 250-01512/10
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Ausiàs March a l’Ajuntament de Santa Co-
loma de Gramenet
Tram. 250-01513/10
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Beethoven a l’Ajuntament de Santa Colo-
ma de Gramenet
Tram. 250-01514/10
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Ferran de Sagarra a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01515/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Fray Luis de León a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01516/10
Presentació p. 63
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Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Jaume Salvatella a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01517/10
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres del Centre d’Educació Especial Josep Sol a l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01518/10
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Les Palmeres a l’Ajuntament de Santa Co-
loma de Gramenet
Tram. 250-01519/10
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Lluís Millet a l’Ajuntament de Santa Colo-
ma de Gramenet
Tram. 250-01520/10
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Pallaresa a l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 250-01521/10
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Miguel de Unamuno a l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01522/10
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Mercè Rodoreda a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01523/10
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Tanit a l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet
Tram. 250-01524/10
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Primavera a l’Ajuntament de Santa Colo-
ma de Gramenet
Tram. 250-01525/10
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Rosselló Pòrcel i l’Escola Salvat Papasseit 
a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01526/10
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Sagrada Família a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01527/10
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Serra de Marina a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01528/10
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Torre Balldovina a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01529/10
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Wagner a l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 250-01530/10
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Santa Coloma a l’Ajuntament de Santa Co-
loma de Gramenet
Tram. 250-01531/10
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola d’Adults Singuerlín a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01532/10
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Antoni Gaudí, de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01533/10
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Ausiàs March, de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01534/10
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Banús, de Santa Colo-
ma de Gramenet
Tram. 250-01535/10
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Beethoven, de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01536/10
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre el pagament de la 
despesa efectiva de les obres a l’Escola d’Adults Fondo, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01537/10
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola d’Adults Singuerlín, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01538/10
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres al Centre d’Educació Especial 
Ferran de Sagarra, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01539/10
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Fray Luis de León, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01540/10
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Jaume Salvatella, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01541/10
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres al Centre d’Educació Especial 
Josep Sol, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01542/10
Presentació p. 80



16 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 516

SUMARI 5

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Lluís Millet, de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01543/10
Presentació p. 80

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Mercè Rodoreda, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01544/10
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Miguel de Unamuno, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01545/10
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Pallaresa, de Santa Co-
loma de Gramenet
Tram. 250-01546/10
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Les Palmeres, de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01547/10
Presentació p. 83

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Primavera, de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01548/10
Presentació p. 83

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Riera Alta, de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01549/10
Presentació p. 84

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Rosselló Pòrcel i l’Es-
cola Salvat Papasseit, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01550/10
Presentació p. 84

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Sagrada Família, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01551/10
Presentació p. 85

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Sant Just, de Santa Co-
loma de Gramenet
Tram. 250-01552/10
Presentació p. 86

Proposta de resolució sobre el pagament de la 
despesa efectiva de les obres a l’Escola Santa Coloma, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01553/10
Presentació p. 86

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Serra de Marina, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01554/10
Presentació p. 87

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Tanit, de Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 250-01555/10
Presentació p. 87

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Torre Balldovina, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01556/10
Presentació p. 88

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Wagner, de Santa Co-
loma de Gramenet
Tram. 250-01557/10
Presentació p. 89

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

Procediments relatius als informes de fiscalització 
24/2014, sobre l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, cor-
responent al 2010 i al 2011; 25/2014, sobre la gestió econò-
mica dels centres docents públics del Departament d’Ense-
nyament, corresponent al 2011; 27/2014, sobre la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva
Tram. 256-00040/10; 256-00041/10; 256-00042/10
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 89

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les desigualtats i el 
sistema educatiu
Tram. 300-00285/10
Presentació p. 93

Interpel·lació al Govern sobre les Terres de Lleida, 
el Pirineu i Aran
Tram. 300-00286/10
Presentació p. 94

Interpel·lació al Govern sobre els menjadors esco-
lars
Tram. 300-00287/10
Presentació p. 94

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions previs-
tes per a completar el traspàs de competències al Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona
Tram. 300-00288/10
Presentació p. 94

Interpel·lació al Govern sobre el deute amb els ajun-
taments
Tram. 300-00289/10
Presentació p. 94

Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la plaga 
del caragol poma
Tram. 300-00290/10
Presentació p. 95

Interpel·lació al Govern sobre la inversió en carrete-
res per a millorar-ne la seguretat
Tram. 300-00291/10
Presentació p. 95

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de 
l’infant
Tram. 360-00016/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 95

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corres-
ponent al 2014
Tram. 360-00019/10
Debat de l’Informe en la Comissió p. 95
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4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament 
de Catalunya de renovació del compromís amb el lema dels 
deportats «Feixisme, mai més»
Tram. 401-00029/10
Acord de la Junta p. 96

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 730/X, so-
bre les teràpies naturals
Tram. 290-00657/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 96

Control del compliment de la Resolució 823/X, so-
bre la construcció d’un institut a Santa Coloma de Cervelló
Tram. 290-00738/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 97

Control del compliment de la Resolució 824/X, so-
bre l’assignació de recursos d’educació especial a les es-
coles
Tram. 290-00739/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 97

Control del compliment de la Resolució 825/X, so-
bre els serveis escolars de menjador i de transport escolar
Tram. 290-00740/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 97

Control del compliment de la Resolució 827/X, so-
bre la continuïtat de l’Escola Municipal de Música de Cam-
brils i el sosteniment de les escoles de música
Tram. 290-00742/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 98

Control del compliment de la Resolució 828/X, so-
bre l’Escola Baldiri Reixac de Badalona
Tram. 290-00743/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 98

Control del compliment de la Resolució 829/X, so-
bre la reconversió de l’Aula de Formació d’Adults Morera Po-
mar, de Badalona, en un centre de formació d’adults
Tram. 290-00744/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 98

Control del compliment de la Resolució 831/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 9/2014, sobre Sis-
tema d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al 2010 i 
al 2011
Tram. 290-00746/10
Sol·licitud de pròrroga p. 99
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 99

Control del compliment de la Resolució 832/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 12/2014, sobre 
l’Institut Català d’Oncologia, corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 290-00747/10
Sol·licitud de pròrroga p. 99
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 99

Control del compliment de la Resolució 839/X, so-
bre la planta d’asfalt de l’explotació de Roques Blanques, 
al Bruc
Tram. 290-00754/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 99

Control del compliment de la Resolució 895/X, so-
bre la reobertura dels llits d’aguts de l’Hospital de Figueres
Tram. 290-00806/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 100

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 138/X, sobre 
l’atenció sanitària del sistema sanitari públic
Tram. 390-00138/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 100

Control del compliment de la Moció 149/X, sobre 
les relacions entre la sanitat pública i la privada i sobre la 
gestió estatal de la crisi de l’Ebola
Tram. 390-00149/10
Sol·licitud de pròrroga p. 101
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 101

Control del compliment de la Moció 150/X, sobre el 
projecte VISC+
Tram. 390-00150/10
Sol·licitud de pròrroga p. 102
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 102

Control del compliment de la Moció 151/X, sobre 
les polítiques socials
Tram. 390-00151/10
Sol·licitud de pròrroga p. 102
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 102

Control del compliment de la Moció 152/X, sobre la 
defensa del caràcter plurilingüe de l’Estat
Tram. 390-00152/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 102

Control del compliment de la Moció153/X, sobre la 
creació de les comarques del Moianès i el Lluçanès i sobre 
els projectes de creació de la comarca de l’Alta Segarra i del 
municipi de Medinyà
Tram. 390-00153/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 103

Control del compliment de la Moció 181/X, sobre 
polítiques d’ocupació
Tram. 390-00181/10
Designació de la Comissió competent p. 104

Control del compliment de la Moció 182/X, sobre 
les actuacions per a garantir l’accés als subministraments 
bàsics
Tram. 390-00182/10
Designació de la Comissió competent p. 104

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre la contractació de la directora del Centre de Pro-
moció de Negocis de Londres
Tram. 354-00357/10
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre la situació del projecte BCN World arran de la de-
cisió del grup Veremonte de no executar l’opció de compra 
d’una part dels terrenys
Tram. 354-00365/10
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre la gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00379/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre la no-presentació del projecte de llei de l’activitat 
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del comerç, els serveis i les fires abans del 31 de desembre 
de 2014
Tram. 354-00380/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre la creació de l’Agència Catalana del Medi 
Ambient
Tram. 354-00395/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre el compliment de la Resolució 
577/X, sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats
Tram. 354-00396/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 354-00398/10
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 354-00399/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la creació del Consorci 
de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Tram. 354-00403/10
Sol·licitud i tramitació p. 105

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió del 
Síndic de Greuges amb el síndic de greuges sobre la resolu-
ció sobre l’actuació d’ofici relativa als fets ocorreguts el 4 de 
febrer de 2006 a Barcelona
Tram. 358-00006/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió del 
Síndic de Greuges amb el síndic de greuges sobre la sen-
tència del Tribunal Constitucional que invalida les seves 
competències com a Autoritat Catalana per a la Prevenció 
de la Tortura
Tram. 358-00007/10
Formulació de la sol·licitud i admissió a tràmit p. 106
Acord sobre la sol·licitud p. 106

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Ramon Codina da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
el projecte Clúster Tecnològic Marítim de la Zona del Medi-
terrani Occidental Horitzó 2009-2050
Tram. 356-00891/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Rodríguez 
Jiménez, president del Front d’Alliberament Gai de Catalu-
nya, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre les agressions homòfobes en les xar-
xes socials
Tram. 356-00904/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença de Laia Serra, advo-
cada penalista especialista en drets humans, davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració perquè informi so-
bre les agressions homòfobes en les xarxes socials
Tram. 356-00905/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Agui-
lar, fiscal especialista en delictes d’odi i discriminació, da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre les agressions homòfobes en les xarxes so-
cials
Tram. 356-00906/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les 
agressions homòfobes en les xarxes socials
Tram. 356-00907/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la comissió promotora de la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè valori les aportacions de les orga-
nitzacions i els grups socials en el tràmit de compareixences 
del procediment legislatiu d’aquesta proposició de llei
Tram. 356-00916/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença de Cristina Faciaben, 
secretària de socioeconomia de Comissions Obreres, da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’in-
forme «La qualitat de l’ocupació al sector turístic»
Tram. 356-00923/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença de Joan Tarradellas Es-
puny, director general d’Avançsa - Empresa de Promoció i 
Localització Industrial de Catalunya, perquè informi sobre 
l’adquisició de l’estació d’esquí Boí-Taüll
Tram. 356-00956/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença d’un representant del 
Departament d’Interior davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè expliqui l’edició especial de l’En-
questa de seguretat pública de Catalunya dedicada a la gent 
gran
Tram. 356-01124/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les causes de 
l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia), i sobre l’ac-
tuació de la Generalitat
Tram. 356-01127/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença del responsable de la 
seguretat industrial de l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia), 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre les causes de l’explosió que es va produir en aquesta 
empresa i les actuacions posteriors
Tram. 356-01130/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona 
Barbarà, director científic del Centre d’Estudis Epidemio-
lògics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de 
Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
el VIH en els homes que practiquen sexe amb homes
Tram. 356-01132/10
Sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença de Joan Caylà, cap 
del Servei d’Epidemiologia del Comitè Operatiu de Vigilància 
Epidemiològica Barcelona Dreta de l’Agència de Salut Públi-
ca de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre el VIH en els homes que practiquen sexe amb homes
Tram. 356-01133/10
Sol·licitud p. 108
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Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa 
Simar, d’Igualada
Tram. 356-01136/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut 
Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01137/10
Sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre l’accident quí-
mic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01141/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació Taxi Companys davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat perquè informi sobre l’aplicació del Reial 
decret 2025/1984, sobre coordinació de les competències 
administratives amb relació als serveis de transport públic 
de viatgers en turismes
Tram. 356-01143/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Moviment Ciutadà pel Clima 350BCN davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els efectes 
del canvi climàtic
Tram. 356-01155/10
Sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença de Joseba Azkarraga, 
exconseller de Justícia del Govern Basc, davant la Comissió 
de Justícia i Drets Humans perquè expliqui la iniciativa de 
Sare que reclama la fi de la política penitenciària de disper-
sió
Tram. 356-01156/10
Sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença de Pepe Moulià, 
exfuncionari de presons, davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans perquè expliqui la iniciativa de Sare que re-
clama la fi de la política penitenciària de dispersió
Tram. 356-01157/10
Sol·licitud p. 109

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

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones amb la consellera de Benestar Social i Família so-
bre el Pla integral contra la violència masclista
Tram. 355-00136/10
Substanciació p. 109

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones amb la consellera de Benestar Social i Família so-
bre les actuacions davant l’increment de morts per violència 
masclista el 2014
Tram. 355-00195/10
Substanciació p. 109

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones amb la consellera de Benestar Social i Família so-
bre el programa de mesures per a atendre els fills de les do-
nes que pateixen violència masclista
Tram. 355-00196/10
Substanciació p. 109

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Fa-

mília sobre el compliment de la Resolució 577/X, sobre l’in-
crement de la pobresa i les desigualtats
Tram. 355-00208/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 110

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la gestió 
de la renda mínima d’inserció
Tram. 355-00209/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 110

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la no-
presentació del projecte de llei de l’activitat del comerç, els 
serveis i les fires abans del 31 de desembre de 2014
Tram. 355-00210/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 110

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’acci-
dent químic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 355-00211/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 110

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la 
creació de l’Agència Catalana del Medi Ambient
Tram. 355-00212/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 110

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

Compareixença d’Enric Canet, director de Relaci-
ons Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval, amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00477/10
Substanciació p. 110

Compareixença d’una representació de l’Assem-
blea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona i 
de la Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00478/10
Substanciació p. 110

Compareixença de Gerard Padró i Miquel, catedrà-
tic d’economia de la London School of Economics and Poli-
tical Science i codirector del Programa de recerca en gover-
nabilitat i economia política de l’International Growth Centre 
(Londres), amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00493/10
Decaïment p. 111

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 353-00502/10
Substanciació p. 111

Compareixença d’una representació de Save the 
Children amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00524/10
Substanciació p. 111

Compareixença dels representants de la Confede-
ració d’Associacions Veïnals de Catalunya en el Comitè de 
Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la 
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Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00548/10
Decaïment p. 111

Compareixença de Carles Mateos, en representa-
ció de Comissions Obreres a l’Agència Tributària, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 353-01188/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya
Tram. 353-01189/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de Jordi Jové i Vilalta, en represen-
tació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballa-
dores de l’Administració de Catalunya (Catac), amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscrip-
ció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 353-01190/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Pilar Menen Aventin, portaveu 
de l’Associació Professional de Tècnics de l’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. 353-01191/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Jaume Remolà Sans, president 
de l’Associació d’Inspectors Tributaris, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció 
exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 353-01192/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Jordi Boixareu Cortina, director 
del Programa per a l’aplicació i el desenvolupament dels tri-
buts de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 353-01193/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Joan Iglesias Capellas, direc-
tor 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 d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 353-01194/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Montserrat Ballarín i Espuña, 
professora de dret financer i tributari a la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels 
cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 353-01195/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença d’Antonio Durán-Sindreu Buxadé, 
soci director de Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tribu-
tarios, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cos-
sos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de 
Catalunya
Tram. 353-01196/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença de Pilar Arxé Fonolleras, presiden-
ta 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 tri-
butaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Ca-
talunya
Tram. 353-01197/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’Alejandro Esteller-More, profes-
sor agregat d’hisenda pública de la Universitat de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cos-
sos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de 
Catalunya
Tram. 353-01198/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença del president d’Ecom davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a explicar les propostes 
d’integració i d’inserció laboral de les persones amb disca-
pacitat en l’empresa ordinària
Tram. 357-00759/10
Substanciació p. 113

Compareixença de la presidenta de l’Associació 
Catalana de Treball amb Suport (Actas) davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a explicar les propostes d’integra-
ció i d’inserció laboral de les persones amb discapacitat en 
l’empresa ordinària
Tram. 357-00760/10
Substanciació p. 113

Compareixença del president de l’Associació Ca-
talana per a la Promoció de les Persones Sordes (Acapps) 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a explicar les 
propostes d’integració i d’inserció laboral de les persones 
amb discapacitat en l’empresa ordinària
Tram. 357-00761/10
Substanciació p. 113

Compareixença d’Oleguer Pujol i Ferrusola davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00840/10
Substanciació p. 114

Compareixença de Josep Pujol Ferrusola davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00844/10
Substanciació p. 114

Compareixença d’Alba Alfageme, coordinadora de 
la Unitat de Suport a l’Atenció de Víctimes, davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’estudi «Els 
homicidis per violència masclista a Catalunya 2008-2012»
Tram. 357-01018/10
Substanciació p. 114

Compareixença de Jordi William Carnes, ex-tinent 
d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Bar-
celona i exvicepresident de Turisme de Barcelona, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01094/10
Substanciació p. 114

Compareixença de Julio Ichaso Urrea, en represen-
tació de PricewaterhouseCoopers, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01104/10
Substanciació p. 114

Compareixença d’Antonio Batlle Moreno, del Grup 
Gispert Advocats i Economistes, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01105/10
Substanciació p. 114
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Compareixença de Mireia Pujol i Ferrusola davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01124/10
Substanciació p. 114

Compareixença del secretari general d’Empresa i 
Ocupació davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra 
la Desocupació
Tram. 357-01267/10
Substanciació p. 114

Compareixença de la directora del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Lluita 
contra la Desocupació
Tram. 357-01268/10
Substanciació p. 115

Compareixença d’una representació de l’Agència 
per a la Competitivitat de l’Empresa davant la Comissió de 
Polítiques de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-01269/10
Substanciació p. 115

Compareixença de Carmen Zapata, gerent de l’As-
sociació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), da-
vant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01282/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de Glòria Cabrera, directora de Co-
municació de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn 
(Fecalon), davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01283/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de Xavier Marcé Carol, president 
de l’Associació de Sales de Teatre de Catalunya (Adetca), 
davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01284/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’Eugeni Sallent, director de Televi-
sió de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària
Tram. 357-01285/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de Luigi Bugalla, membre de la 
Junta Directiva de Teleespectadors Associats de Catalunya 
(TAC), Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals, 
davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01286/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’Eugeni Rodríguez Jiménez, pre-
sident del Front d’Alliberament Gai de Catalunya, davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre les agressions homòfobes en les xarxes socials
Tram. 357-01287/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de Laia Serra, advocada penalista 
especialista en drets humans, davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a informar sobre les agressions 
homòfobes en les xarxes socials
Tram. 357-01288/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal es-
pecialista en delictes d’odi i discriminació, davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre 
les agressions homòfobes en les xarxes socials
Tram. 357-01289/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença d’una representació d’Unitat con-
tra el Feixisme i el Racisme davant la Comissió de Benestar, 

Família i Immigració per a informar sobre les agressions ho-
mòfobes en les xarxes socials
Tram. 357-01290/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença d’una representació de la comissió 
promotora de la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania davant la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració per a valorar les aportacions de les organitzacions i 
els grups socials en el tràmit de compareixences del proce-
diment legislatiu d’aquesta proposició de llei
Tram. 357-01291/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença d’un representant del Departament 
d’Interior davant la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a explicar l’edició especial de l’Enquesta de segure-
tat pública de Catalunya dedicada a la gent gran
Tram. 357-01292/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de Ramon Codina davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el pro-
jecte Clúster Tecnològic Marítim de la Zona del Mediterrani 
Occidental Horitzó 2009-2050
Tram. 357-01293/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de Cristina Faciaben, secretària de 
socioeconomia de Comissions Obreres, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a presentar l’informe «La qualitat 
de l’ocupació al sector turístic»
Tram. 357-01294/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de Joan Tarradellas Espuny, direc-
tor general d’Avançsa - Empresa de Promoció i Localització 
Industrial de Catalunya, per a informar sobre l’adquisició de 
l’estació d’esquí Boí-Taüll
Tram. 357-01295/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença del director general d’Energia, Mi-
nes i Seguretat Industrial davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre les causes de l’explosió a 
l’empresa Simar, d’Igualada, i sobre l’actuació de la Gene-
ralitat
Tram. 357-01296/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença del responsable de la seguretat in-
dustrial de l’empresa Simar, d’Igualada, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre les causes de 
l’explosió que es va produir en aquesta empresa i les actu-
acions posteriors
Tram. 357-01297/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença del director general d’Energia, Mi-
nes i Seguretat Industrial davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre l’accident químic a l’empresa 
Simar, d’Igualada
Tram. 357-01298/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de la directora general de Quali-
tat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre l’accident químic a l’empresa Simar, 
d’Igualada
Tram. 357-01299/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’una representació de l’Agrupa-
ció Taxi Companys davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat per a informar sobre l’aplicació del Reial decret 
2025/1984, sobre coordinació de les competències admi-
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nistratives amb relació als serveis de transport públic de 
viatgers en turismes
Tram. 357-01300/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’una representació de l’Agrupació 
Professional Elite Taxi Barcelona davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre l’aplicació del Reial 
decret 2025/1984, sobre coordinació de les competències 
administratives amb relació als serveis de transport públic 
de viatgers en turismes
Tram. 357-01301/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de 
Greuges amb el síndic de greuges per a presentar la resolu-
ció sobre l’actuació d’ofici relativa als fets ocorreguts el 4 de 
febrer de 2006 a Barcelona
Tram. 359-00022/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 118

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de 
Greuges amb el síndic de greuges sobre la sentència del 
Tribunal Constitucional que invalida les seves competències 
com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura
Tram. 359-00023/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 118

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 51
Convocada per al 18 de març de 2015 p. 118

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

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

Suplència en l’exercici de les funcions de la vice-
presidenta del Govern pel conseller d’Empresa i Ocupació
Tram. 330-00090/10
Presentació p. 119

Encàrrec del despatx del conseller de Salut al con-
seller d’Interior
Tram. 330-00091/10
Presentació p. 119

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

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

Informe sobre el Registre de Fitxers Estadístics cor-
responent al 2014
Tram. 334-00107/10
Presentació p. 120

Informe sobre l’acompliment de les actuacions es-
tadístiques corresponents al Programa anual d’actuació es-
tadística per al 2013
Tram. 334-00108/10
Presentació p. 120

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 desembre del 2014
Tram. 337-00046/10
Presentació p. 120
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració en la sessió 37, tinguda el 10.03.2015, 
DSPC-C 652.

Proposta de resolució sobre la revisió dels 
expedients sancionadors incoats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya per presumptes in-
fraccions comeses per perceptors de pres-
tacions
Tram. 250-01408/10

Retirada

Retirada en la sessió 37 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 654.

2.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER 
A ENCOMANAR UN INFORME A 
LA SINDICATURA DE COMPTES 
O ALTRES ACTUACIONS

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindi-
catura de Comptes d’un informe de fiscalit-
zació relatiu a les despeses de l’organització 
dels actes de commemoració del tricentena-
ri del 1714
Tram. 253-00003/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comp-
tes en la sessió 19, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 646.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindi-
catura de Comptes d’un informe de fiscalit-
zació relatiu a les despeses del procés de 
participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 253-00004/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comp-
tes en la sessió 19, tinguda el 05.03.2015, DSPC-C 646.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals; projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 200-00005/10 i 200-00012/10

Nomenament d’una relatora

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro-
jecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu als drets reals (tram. 200-
00005/10) i l’informe sobre el Projecte de llei de mo-
dificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi ci-
vil de Catalunya, relatiu a les successions (tram. 200-
00012/10), s’ha reunit el dia 27 de febrer de 2015 i, 
d’acord amb el que disposa l’article 109.4 del Regla-
ment del Parlament, ha nomenat relatora la diputada 
Elena Ribera i Garijo.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2015

Elena Ribera i Garijo, Pere Aragonès i Garcia, Ferran 
Pedret i Santos, Sergio Santamaría Santigosa, Salva-
dor Milà i Solsona, Carmen de Rivera i Pla, Isabel Va-
llet Sànchez

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

Nomenament d’un relator

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 200-00029/10) 
s’ha reunit el dia 11 de març de 2015 i, d’acord amb 
el que disposa l’article 109.4 del Reglament del Parla-
ment, ha nomenat relatora la diputada Meritxell Bor-
ràs i Solé.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

Meritxell Borràs i Solé, Oriol Amorós i March, Mont-
serrat Capdevila i Tatché, Rafael Luna Vivas, Laura 
Massana Mas, Inés Arrimadas García, Isabel Vallet 
Sànchez

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 200-00039/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 108872; 108873 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 108872)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 
200-00039/10).

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

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 6 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC
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Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 108873)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligaci-
ons i els contractes (tram. 200-00039/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 6 de març de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s

Projecte de llei sobre les organitzacions in-
terprofessionals agroalimentàries de Cata-
lunya
Tram. 200-00040/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 17.03.2015 al 30.03.2015).
Finiment del termini: 31.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109173; 109232).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.03.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de derogació de la Llei 
6/2014, del 10 de juny, de modificació de la 
Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 202-00073/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 107020; 107961; 108318; 108459 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2015

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 107020)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena a la totalitat a la Propo-
sició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de 
juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de fe-
brer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc (tram. 
202-00073/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 107961)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny, 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, so-
bre centres recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc (tram. 202-
00073/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC
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Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 108318)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 
10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establi-
ment de normes en matèria de tributació, comerç i joc 
(tram. 202-00073/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 108459)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposició de llei de derogació de la 
Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turís-
tics, i d’establiment de normes en matèria de tributa-
ció, comerç i joc (tram. 202-00073/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC

Proposició de llei de creació del municipi de 
Medinyà
Tram. 202-00075/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 107537 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 107537)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposi-
ció de llei de creació del municipi de Medinyà (tram. 
202-00075/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s

Proposició de llei sobre l’ús de símbols en 
les institucions i els espais públics de Ca-
talunya
Tram. 202-00076/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU (reg. 109174).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

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: GP PPC; GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 
108612; 108615; 108685; 109001).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

fm7
Comentario en el texto
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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: GP CiU (reg. 109175).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.03.2015; 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: GP PPC; GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 
108613; 108616; 108687; 109003).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de garantia del temps mà-
xim de resposta en l’atenció sanitària
Tram. 202-00081/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 17.03.2015 al 30.03.2015).
Finiment del termini: 31.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista
Tram. 202-00082/10

Presentació
GP PPC

Reg. 108424 i 108604 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 100.b del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposició de llei següent:

Exposició de motius

I

La nostra societat és plural i complexa, en la qual, el 
sorgiment de noves percepcions i concepcions del món 
exigeix una resposta dels poders públics, molt espe-
cialment en allò que fa referència a la integració social 
i cultural de la immigració procedent de països amb 
tradicions culturals i costums socials que contrasten 
obertament amb les que son majoritàries a Catalunya.

Per tal d’evitar que el model social i cultural dels nou-
vinguts entri en conflicte amb el nostre cal adoptar 
l’estratègia adient per fer-lo compatible i respectuós 
amb el que és propi d’un estat democràtic i social de 
dret.

En l’àmbit de relacions on es poden detectar més di-
ficultats, tot i les nombroses accions que s’han dut a 
terme des de les administracions, és en el de la plena 
integració de les dones procedents de comunitats en 
les que no els són reconeguts els seus drets com a per-
sones o en les que se’ls reserva un paper subordinat als 
membres de la comunitat de sexe masculí.

Aquelles concepcions del paper social de la dona te-
nen expressions que sovint es tradueixen en imposi-
cions que representen un tracte discriminatori i un 
atemptat a la seva dignitat. Un clar exemple n’és l’ús 
de peces de vestir que oculten parcialment o per com-
plet la cara, com el burka i el niqab.

Malgrat que en l’àmbit de Catalunya la seva utilització 
és clarament minoritària resulta pertinent que el Par-
lament de Catalunya, dintre de les accions per afavorir 
la igualtat de les persones i promoure la defensa dels 
seus drets, adopti les mesures legislatives per tal de 
fer-los efectius.

II

A Catalunya, el Parlament va aprovar la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la vio-
lència masclista en la que s’aprofundeix en els drets de 
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les dones per a incloure les necessitats que tenen en 
l’espai social i reconèixer que hi ha diverses formes 
de violència que pateixen pel sol fet de ser dones, en el 
marc d’unes relacions de poder desiguals entre dones 
i homes.

La remoció de les estructures socials i dels estereo-
tips culturals que perpetuen la violència amb la finali-
tat que es reconegui i es garanteixi plenament el dret 
inalienable de totes les dones a desenvolupar la pròpia 
vida és un dels objectius de la llei.

La violència a la llum de la Llei 5/2008, del 24 d’abril 
no és només violència física o verbal, sinó que s’ha 
d’entendre aquest concepte de forma àmplia i inclou-
re en ella totes les manifestacions de la discriminació 
i situacions de desigualtat en el marc d’un sistema de 
relacions de poder dels homes sobre les dones.

La imposició del burka o el niqab ha de ser considerat 
una forma de violència. Les dones no són lliures per 
decidir la seva utilització. No tenen la llibertat de deci-
sió pròpia d’una persona en una societat lliure i oberta, 
i negar-se a la seva utilització pot arribar a tenir per a 
elles greus conseqüències.

Aquesta llei té per objectiu incloure la utilització i im-
posició del burka o del niqab com a formes de violèn-
cia sobre les dones en la llei del dret de les dones a era-
dicar la violència masclista.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposició de llei de modificació de la llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones  
a eradicar la violència masclista

Article únic. Modificació de l’article 5 de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista

S’addiciona una nova lletra h) a l’apartat quart de l’ar-
ticle 5 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista, que resta re-
dactat de la manera següent:

«h) Imposició de formes de vestir que ocultin el rostre 
de la dona, tals com el burka o el niqab, o que impe-
deixin o dificultin a aquesta la seva plena integració en 
l’entorn laboral, cultural o social.»

Disposició final primera. Efectes econòmics

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor a l’endemà de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Antecedents relatius a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei

La necessitat de remoure les estructures socials i els 
estereotips culturals que perpetuen la violència contra 
les dones amb la finalitat que es reconegui i es garan-
teixi plenament el seu dret inalienable a desenvolupar 
la pròpia vida sense imposicions i en llibertat.

La violència a la llum de la Llei 5/2008, del 24 d’abril 
no és només violència física o verbal, sinó que s’ha 
d’entendre de forma àmplia i incloure en el concep-
te totes les manifestacions de la discriminació i situa-
cions de desigualtat en el marc d’un sistema de relaci-
ons de poder dels homes sobre les dones.

Un clar exemple d’imposició discriminatòria és l’ús de 
peces de vestir que oculten parcialment o per complet 
la cara, com el burka i el niqab, cosa que, en la pràcti-
ca, pot impedir o dificultar a la dona la seva plena inte-
gració en l’entorn laboral, cultural o social.

2. Normativa afectada

Article 5 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de 
les dones a eradicar la violència masclista.

3. Competència

L’Estatut de Catalunya dóna un tractament molt sen-
sible a les dones i aborda d’una manera específica els 
drets de les dones davant la violència masclista. Ai-
xí, l’article 19 determina, com a drets de les dones, el 
lliure desenvolupament de la personalitat i la capaci-
tat personal, i viure amb dignitat, seguretat i autono-
mia, lliures d’explotació, maltractaments i tot tipus de 
discriminació, i més endavant, l’article 41.3 estableix 
com un dels principis rectors de les polítiques públi-
ques el deure de garantir que s’afrontin de manera in-
tegral totes les formes de violència contra les dones 
i els actes de caràcter sexista i discriminatori, i, ai-
xí mateix, estableix el deure de fomentar el reconei-
xement del paper de les dones en els àmbits cultural, 
històric, social i econòmic i el de promoure la partici-
pació dels grups i les associacions de dones en l’elabo-
ració i l’avaluació de les esmentades polítiques. A més, 
l’article 153 aborda les polítiques de gènere disposant 
que correspon a la Generalitat la competència exclusi-
va de la regulació de les mesures i els instruments per 
a la sensibilització sobre la violència de gènere i per a 
detectar-la i prevenir-la, i també la regulació de ser-
veis i recursos propis destinats a aconseguir una pro-
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tecció integral de les dones que han patit o pateixen 
aquest tipus de violència.

4. Afectacions pressupostàries

Les despeses que pugui comportar el desplegament 
d’aquesta proposició de llei, tindran efectes a partir de 
l’entrada en vigor de la llei de pressupostos correspo-
nent a l’exercici posterior a la seva aprovació.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez Serra, 
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María José García 
Cuevas, Alícia Alegret i Martí, Eva García Rodríguez, 
Dolors López Aguilar, Ma Dolors Montserrat i Culle-
ré, Marisa Xandri Pujol, José Antonio Coto Roquet, 
Sergio García Pérez, Rafael López Rueda, Rafael Lu-
na Vivas, Juan Milián Querol, Manuel Reyes López, 
Jordi Roca Mas, Fernando Sánchez Costa, Sergio San-
tamaría Santigosa, diputats, GP PPC

Proposició de llei de modificació de la Llei 
13/2005, del 27 de desembre, del règim d’in-
compatibilitats dels alts càrrecs al servei de 
la Generalitat
Tram. 202-00083/10

Presentació
GP PPC

Reg. 108425 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta, Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Ser-
ra, portaveu adjunt, Pere Calbó i Roca, diputat, Ma-
ría José García Cuevas, diputada, Alicia Alegret Mar-
tí, diputada, Eva García Rodríguez, diputada, Dolors 
López Aguilar, diputada, Maria Dolors Montserrat i 
Culleré, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Jo-
sé Antonio Coto Roquet, diputat, Sergio García Pé-
rez, diputat, Rafael López Rueda, diputat, Rafael Lu-
na vives, diputat, Juan Milián Querol, diputat, Manuel 
Reyes López, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Fer-
nando Sánchez Costa, diputat, Sergio Santamaría San-
tigosa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
100.b del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posició de llei següent:

Exposició de motius

I

La crisi econòmica que pateix Catalunya en els dar-
rers anys ha castigat importants capes de la població 

quan moltes persones s’han vist privades d’un lloc de 
treball i dels ingressos necessaris per fer front a les 
càrregues familiars més bàsiques i a les obligacions 
que havien contret.

En l’àmbit de les administracions públiques la crisi 
ha comportat la necessitat de reduir i contenir la des-
pesa pública. Considerables reduccions en els pressu-
postos dels serveis que es presten, així com retallades 
salarials als empleats públics han estat algunes de les 
mesures adoptades amb l’objectiu de revertir la situa-
ció econòmica.

A Catalunya des de l’any 2010 el personal al servei de 
l’administració de la Generalitat, és a dir, funcionaris, 
interins, laborals, eventuals, alts càrrecs i membres del 
Govern han vist retallades les seves retribucions. Però 
durant aquest temps, tot i la contenció de la despesa en 
matèria de personal, els alts càrrecs i els membres del 
Govern de la Generalitat han mantingut les dietes i les 
indemnitzacions per assistir a òrgans col·legials i con-
sells d’administració d’entitats dels sector públic per 
raó del seu càrrec.

Fruit de les retallades salarials i contenció de la des-
pesa en matèria de personal altres administracions 
públiques, com l’Administració General de l’Estat, 
ha prohibit la percepció de dietes, indemnitzacions i 
primes d’assistència als seus alts càrrecs, de tal forma 
que la seva retribució pel càrrec principal que ocupen 
és única.

Molts alts càrrecs de la Generalitat i membres del Go-
vern ha renunciat a la percepció de les dietes que els 
corresponen, però cal anar més enllà i no deixar en 
l’àmbit de la seva discrecionalitat el fet de percebre 
aquest tipus de retribucions.

II

L’objectiu d’aquesta proposició de llei és modificar la 
Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incom-
patibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat 
per tal que declarar, per als alts càrrecs de la Genera-
litat, la incompatibilitat de percebre, juntament amb 
la retribució del seu càrrec principal, les dietes, les in-
demnitzacions i les primes d’assistència que els pugui 
correspondre per formar part d’òrgans col·legiats, d’òr-
gans de govern, o de consells d’administració d’em-
preses o entitats encara que siguin expressament de-
clarades compatibles d’acord amb la Llei esmentada.

Juntament amb aquesta finalitat, la proposició de llei 
que es presenta declara incompatible la condició d’alts 
càrrec al servei de la Generalitat amb la de membre 
electe d’una corporació local. L’objectiu que es per-
segueix amb aquesta incompatibilitat no és altra que 
millorar el règim d’incompatibilitat per a garantir allò 
que l’actuació dels alts càrrecs sigui imparcial i objec-
tiva i no es puguin veure mediatitzada per altres activi-
tats o interessos i evitar que es puguin donar casos en 
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els que l’actuació dels alts càrrecs es desviïn de l’inte-
rès general dels ciutadans.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposició de llei de modificació  
de la Llei 13/2005, de 27 de desembre,  
del règim d’incompatibilitats dels alts  
càrrecs al servei de la Generalitat

Article 1. Modificació de l’article 4  
de la Llei 13/2005, de 27 de desembre,  
del règim d’incompatibilitats  
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, 
que queda redactat de la manera següent:

«Article 4. Retribució única

1. Els alts càrrecs al servei de la Generalitat no poden 
percebre més d’una retribució o compensació a càrrec 
dels pressupostos públics ni cap altra remuneració que 
provingui d’una activitat privada.

2. La retribució que han de percebre els alts càrrecs 
al servei de la Generalitat és la que estigui establerta 
pressupostàriament per al càrrec principal que exer-
ceixin.

3. Els alts càrrecs de la Generalitat no podran perce-
bre les dietes, les indemnitzacions ni les primes d’as-
sistència que els pugui correspondre per formar part 
d’òrgans col·legiats, d’òrgans de govern, o de consells 
d’administració d’empreses o entitats o que siguin 
expressament declarades compatibles d’acord amb 
aquesta llei.

4. Els alts càrrecs al servei de la Generalitat no po-
den tenir, individualment o juntament amb llurs còn-
juges, convivents –d’acord amb la normativa d’unions 
estables de parella– o altres familiars de primer grau 
de consanguinitat o afinitat, la titularitat de participa-
cions que representin un percentatge igual o superior 
al 10% del capital en empreses que tinguin concerts, 
convenis o contractes de qualsevol mensa amb el sec-
tor públic estatal, autonòmic, comarcal o local.

5. La percepció de pensions de drets passius i de la Se-
guretat Social és incompatible amb l’exercici d’un alt 
càrrec al servei de la Generalitat, llevat que la norma-
tiva reguladora de la Seguretat Social, permeti perce-
bre la dita pensió i alhora treballar o percebre rendes. 
Si una persona, en el moment d’ésser designada o no-
menada per un alt càrrec, està percebent una pensió, 
aquesta resta en suspens. La pensió es recupera auto-
màticament quan la dita persona cessa en el càrrec.

6. La intervenció de l’Administració de la Generalitat 
no ha d’autoritzar les nòmines o els lliuraments en què 
s’infringeixi aquest article, si s’escauen, i ha de comu-
nicar aquest fet al departament competent en matèria 
de funció pública.»

Article 2. Modificació de l’article 9  
de la Llei 13/2005, de 27 de desembre,  
del règim d’incompatibilitats dels alts  
càrrecs al servei de la Generalitat

Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 9 de la Llei 
13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibi-
litats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Article 3. Modificació de l’apartat 4,  
de l’article 9 de la Llei 13/2005, de 27  
de desembre, del règim d’incompatibilitats  
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, 
que queda redactat de la manera següent:

«4. Els alts càrrec al servei de la Generalitat, en els 
casos a què fa referència l’apartat 1, poden percebrem 
únicament pels càrrecs o activitats compatibles, les 
indemnitzacions per despeses, degudament acredita-
des, de viatges, permanències i trasllats que els cor-
respongui d’acord amb la normativa vigent. L’import 
d’aquestes despeses que corresponguin a alts càrrecs 
haurà de ser ingressat per l’empresa, l’organisme o 
l’ens pagador a la Tresoreria General.»

Article 4. Modificació de l’article 1
de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs  
al servei de la Generalitat,  
que queda redactat de la manera següent:

«Article 10. Compatibilitat amb càrrecs electius

1. El càrrec de president o presidenta de la Generalitat 
és incompatible amb l’exercici de qualsevol altra fun-
ció o activitat pública o privada que no derivi de l’exer-
cici del seu càrrec, excepte la de diputat o diputada 
al Parlament. Els consellers poden compatibilitzar llur 
càrrec amb la condició de diputat o diputada al Parla-
ment, llevat que percebin retribucions periòdiques per 
l’exercici d’aquesta activitat o que el mateix Parlament 
n’estableixi la incompatibilitat. Els altres alts càrrecs 
al servei de la Generalitat no poden compatibilitzar 
llur càrrec amb la condició de diputat o diputada al 
Parlament.

2. Els alts càrrecs al servei de la Generalitat no poden 
compatibilitzar llur càrrec amb la condició de membre 
electiu de les corporacions locals, de diputat o dipu-
tada del Congrés dels Diputats, senador o senadora o 
diputat o diputada del Parlament Europeu.»

Disposició addicional única. Modificació  
de l’article 19 del Decret legislatiu 2/2002,  
de 24 de desembre, per el que s’aprova el Text 
refós de la Llei 4/1985, de 29 de març,  
de l’Estatut de la Empresa Pública Catalana

Es modifica l’article 19 del Decret legislatiu 2/2002, 
de 24 de desembre, per el que s’aprova el Text refós de 
la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de la Em-
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presa Pública Catalana, que queda redactat la manera 
següent:

«Article 19

1. Els alts càrrecs de la Generalitat que formin part 
dels consells d’administració de les empreses regu-
lades per aquesta Llei no tenen dret a cap retribució. 
Tampoc podran cobrar les dietes que cada empresa 
acordi concedir.

2. Els funcionaris de la Generalitat que formin part 
dels consells d’administració de les empreses regu-
lades per aquesta Llei no tenen dret a cap retribució, 
sens perjudici de les dietes que cada empresa acordi 
concedir.»

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor a l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Antecedents referents a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 13/2005, de 27  
de desembre, del règim d’incompatibilitats  
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei

A Catalunya des de l’any 2010 el personal al servei de 
l’administració de la Generalitat, és a dir, funcionaris, 
interins, laborals, eventuals, alts càrrecs i membres del 
Govern han vist retallades les seves retribucions. Però 
durant aquest temps, tot i la contenció de la despesa en 
matèria de personal, els alts càrrecs i els membres del 
Govern de la Generalitat han mantingut les dietes i les 
indemnitzacions per assistir a òrgans col·legials i con-
sells d’administració d’entitats dels sector públic per 
raó del seu càrrec.

L’objectiu d’aquesta proposició de llei és modificar la 
Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incom-
patibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat 
per tal que declarar, per als alts càrrecs de la Genera-
litat, la incompatibilitat de percebre, juntament amb 
la retribució del seu càrrec principal, les dietes, les in-
demnitzacions i les primes d’assistència que els pugui 
correspondre per formar part d’òrgans col·legiats, d’òr-
gans de govern, o de consells d’administració d’em-
preses o entitats encara que siguin expressament de-
clarades compatibles d’acord amb la Llei esmentada.

Juntament amb aquesta finalitat, la proposició de llei 
que es presenta declara incompatible la condició d’alts 
càrrec al servei de la Generalitat amb la de membre 
electe d’una corporació local.

2. Normativa afectada

– Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incom-
patibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

– Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, per el 
que s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de 
març, de l’Estatut de la Empresa Pública Catalana

3. Competència

– Article 71.7 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de ju-
liol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya

4. Afectacions pressupostàries

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez Serra, 
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María José García 
Cuevas, Alícia Alegret i Martí, Eva García Rodríguez, 
Dolors López Aguilar, Ma Dolors Montserrat i Culle-
ré, Marisa Xandri Pujol, José Antonio Coto Roquet, 
Sergio García Pérez, Rafael López Rueda, Rafael Lu-
na Vivas, Juan Milián Querol, Manuel Reyes López, 
Jordi Roca Mas, Fernando Sánchez Costa, Sergio San-
tamaría Santigosa, diputats, GP PPC

Proposició de llei per la qual es regula el rè-
gim retributiu del personal directiu del sec-
tor públic de la Generalitat de Catalunya
Tram. 202-00084/10

Presentació
GP PPC

Reg. 108426 i 108605/ Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta, Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Ser-
ra, portaveu adjunt, Pere Calbó i Roca, diputat, Ma-
ría José García Cuevas, diputada, Alicia Alegret Mar-
tí, diputada, Eva García Rodríguez, diputada, Dolors 
López Aguilar, diputada, Maria Dolors Montserrat i 
Culleré, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Jo-
sé Antonio Coto Roquet, diputat, Sergio García Pé-
rez, diputat, Rafael López Rueda, diputat, Rafael Lu-
na vives, diputat, Juan Milián Querol, diputat, Manuel 
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Reyes López, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Fer-
nando Sánchez Costa, diputat, Sergio Santamaría San-
tigosa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
100.b del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posició de llei següent:

Exposició de motius

I

La crisi econòmica que ha patit la nostra economia en 
els darrers anys ha tingut, entre altres, una important 
afectació en el sector públic de totes les administra-
cions de l’Estat.

Fruit de les mesures de contenció i racionalització de 
la despesa pública totes les administracions, tot i que 
no de forma homogènia, han posat en marxa plans 
de racionalització i simplificació del seu sector públic 
dependent. El número d’entitats que formen el sector 
públic de les administracions en aquests moments no 
és el mateix, és molt menor, que l’existent a l’inici de 
la crisi.

Aquesta reducció però no ha anat en detriment dels 
serveis públics que des de les administracions es pres-
ten. El que ha comportat la reducció dels recursos ha 
estat dissenyar una administració i un sector públic 
sense duplicitats, més eficient i amb un cost menor.

El gruix més important de reducció del cost del sec-
tor públic ha vingut, d’una banda, per la simplifica-
ció, racionalització i reducció de la seva estructura, i 
d’una altra per la contenció de la despesa en matèria 
de personal.

II

Amb una clara voluntat d’aconseguir la màxima auste-
ritat i eficàcia en el sector públic empresarial, la dispo-
sició addicional vuitena del Reial decret llei 3/2012, de 
10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del 
mercat laboral, va incloure certes especialitats en els 
contractes mercantils i d’alta direcció del sector pú-
blic estatal

A l’administració general de l’Estat s’ha introduït cri-
teris d’ajust en les remuneracions dels màxims respon-
sables i directius del seu sector públic per tal de contri-
buir a l’estabilitat econòmica general en una situació de 
crisi econòmica.

A Catalunya, per la nostra banda, també s’ha introduït 
criteris d’ajustament en les retribucions del sector pú-
blic català com el Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de 
mesures de contenció de la despesa i en matèria fiscal 
per a la reducció del dèficit públic, i l’article 28.2 de 
la Llei de pressupostos de 2014, que estableix una re-
ducció del sou per l’import equivalent a una paga ex-
traordinària.

Tot i que el més difícil de la crisi econòmica sembla 
que ja ha passat no podem deixar d’introduir les mi-
llores que siguin necessàries per continuar millorant el 
rendiment dels recursos públics.

L’objectiu d’aquesta proposició de llei és introduir per 
mitjà una disposició legal els principis d’austeritat i efi-
ciència en matèria del personal directiu del sector pú-
blic de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

La voluntat és que a Catalunya s’apliqui en relació al 
règim retributiu dels màxims responsables i directius 
del sector públic de la Generalitat un estatut similar 
al que s’aplica en l’àmbit de les societats cotitzades i 
s’adapten als acords acceptats per la majoria d’orga-
nismes internacionals i a la naturalesa específica del 
sector públic.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposició de llei per la qual es regula  
el règim retributiu del personal directiu del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya

Article 1. Objecte

Aquesta llei té per objecte regular el règim retributiu 
dels màxims responsables i directius en el sector pú-
blic empresarial i altres entitats del sector públic de 
la Generalitat de Catalunya, tot garantint els principis 
d’austeritat, eficiència i transparència en la seva gestió.

Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquesta llei és aplicable a:

– Totes les empreses públiques titularitat de la Genera-
litat de Catalunya o de les seves entitats dependents, o 
en les que ostentin el 50% del capital.

– Les entitats de dret públic i entitats autònomes sobre 
les quals la Generalitat de Catalunya o les seves enti-
tats dependents exerceixin el control.

– Les entitats en quins òrgans de govern la majoria de 
vots correspongui a persones que hagin estat designa-
des per la Generalitat de Catalunya o per les seves en-
titats dependents.

– Les entitats, sigui quina sigui la seva forma jurídica, 
quin finançament total o parcial provingui de recursos 
pressupostaris de la Generalitat de Catalunya o les se-
ves entitats dependents.

Article 3. Definicions

1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:

a) Màxim responsable: el president executiu, el conse-
ller delegat dels consells d’administració o dels òrgans 
superiors de govern o administració de les entitats re-
lacionades en l’article 2 d’aquesta llei amb funcions 
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executives o, si no, el director general o equivalent 
dels esmentats organismes o entitats.

En les societats mercantils en les quals l’administra-
ció no es confiï a un consell d’administració és màxim 
responsable qui en sigui administrador.

b) Directius: són els qui, a més de formar part del con-
sell d’administració, dels òrgans superiors de govern o 
administració, o actuar sota la seva dependència o la 
del màxim responsable, exerciten funcions separades 
amb autonomia i responsabilitat, només limitades pels 
criteris i les instruccions emanades del màxim respon-
sable o dels òrgans esmentats de les entitats que pre-
veu l’article 2 d’aquesta llei.

Quan les funcions de president i director general o 
equivalent siguin exercides per dues persones dife-
rents, la dependència pot tenir lloc indistintament res-
pecte del president o del director general o equivalent.

En tot cas es consideren directius aquells als qui els 
atribueixi aquesta condició la seva legislació regula-
dora.

2. No tenen la consideració de màxim responsable o 
directiu els qui estiguin vinculats a l’entitat en la seva 
condició de funcionaris.

Article 4. Règim de contractació

1. Els que assumeixin les funcions de màxim respon-
sable de les societats mercantils del sector públic de la 
Generalitat estatals, formant part del seu consell d’ad-
ministració o sent administradors en absència de con-
sell d’administració, hi han d’estar vinculats professio-
nalment per contracte mercantil, que s’ha de regir pel 
que disposa la disposició addicional vuitena del Reial 
decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents 
per a la reforma del mercat laboral, pel que disposa 
aquesta llei, pel que estableixin els estatuts de la res-
pectiva empresa o entitat, per les directrius emanades 
de l’òrgan d’administració i, si s’escau, de la junta ge-
neral o òrgan equivalent, per la legislació civil i mer-
cantil que sigui aplicable i per la voluntat de les parts.

2. Els màxims responsables no previstos en l’apartat 
anterior i els directius han d’estar vinculats professio-
nalment per un contracte d’alta direcció, que s’ha de 
regir pel que disposa la disposició addicional vuitena 
del Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesu-
res urgents per a la reforma del mercat laboral, pel que 
disposa aquesta llei, pel Reial decret 1382/1985, d’1 
d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràc-
ter especial del personal d’alta direcció, en el que no 
s’oposi a aquest Reial decret i per la voluntat de les 
parts.

Article 5. Criteris de classificació

1. Les entitats compreses en l’article 2 d’aquesta Llei 
s’han de classificar en grups, tenint en compte les se-

ves característiques, d’acord amb el conjunt dels crite-
ris següents:

a) Volum d’activitat o xifra de negoci.

b) Nombre de treballadors.

c) Necessitat o no de finançament públic.

d) Característiques del sector en què du a terme la seva 
activitat: complexitat, sector estratègic, internaciona-
lització.

e) Volum d’inversió.

Article 6. Competència per a la classificació  
i efectes

1. El conseller titular del departament competent en 
política econòmica, Les finances públiques, els pres-
supostos i l’eficiència de la despesa és el responsable 
de classificar les entitats del sector públic de la Gene-
ralitat, d’acord amb la seva naturalesa i els criteris que 
preveu l’article anterior.

2. Les entitats s’han de classificar en tres grups. 
Aquesta classificació determina el nivell en què l’enti-
tat se situa als efectes de:

a) Nombre màxim de membres del consell d’adminis-
tració i dels òrgans superiors de govern o administra-
ció de les entitats, si s’escau.

b) Estructura organitzativa, amb fixació del nombre 
màxim de directius, així com la quantia màxima de la 
retribució total, amb determinació del percentatge mà-
xim del complement de lloc i variable.

3. Llevat de disposició legal en contra, el nombre mà-
xim de membres del consell d’administració i òrgans 
superiors de govern o administració de les entitats no 
pot excedir:

a) 11 membres en les entitats del grup 1.

b) 7 membres en les entitats del grup 2.

c) 5 membres en les entitats del grup 3.

4. Les entitats del sector públic de la Generalitat, amb 
independència del grup de classificació, no podran te-
nir més de deu directius.

Article 7. Retribucions

1. Les retribucions a fixar en els contractes mercan-
tils o d’alta direcció es classifiquen en bàsica i com-
plementàries.

2. La retribució bàsica, que constitueix la retribució 
mínima obligatòria, l’ha de fixar el titular del depar-
tament d’Economia en funció del grup en què se situï 
l’entitat, d’acord amb l’article 6 d’aquesta llei.

La retribució bàsica no pot excedir, en còmput anual, 
els imports següents:

a) Les entitats del grup 1: 90.000 euros.
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b) Les entitats del grup 2: 65.000 euros.

c) Les entitats del grup 3: 40.000 euros.

3. Les retribucions complementàries comprenen un 
complement de lloc i, si s’escau, un complement va-
riable.

a) El complement de lloc, que retribueix les caracterís-
tiques específiques de les funcions dutes a terme o dels 
llocs directius exercits, ha de ser assignat per qui exer-
ceixi el control o supervisió financera de l’entitat, per 
l’òrgan col·legiat d’administració o, si no, pel departa-
ment d’adscripció, d’acord amb els criteris següents:

1r. Competitivitat externa, entenent per tal la situació 
retributiva del directiu en comparació amb llocs simi-
lars del mercat de referència.

2n. Estructura organitzativa dependent del lloc.

3r. Pes relatiu del lloc dins de l’organització.

4t. Nivell de responsabilitat.

b) El complement variable, que té caràcter potestatiu, 
retribueix la consecució d’uns objectius prèviament 
establerts conforme a paràmetres avaluables per qui 
exerceixi el control o supervisió financera de l’entitat, 
per l’òrgan col·legiat d’administració o, si no, pel de-
partament d’adscripció, per la qual cosa la seva per-
cepció està condicionada a la consecució d’uns objec-
tius.

4. La suma del complement de lloc i el variable no pot 
superar un 30% la retribució bàsica en còmput anual 
establerta per a cada grup de classificació.

5. Les retribucions en espècie que, si s’escau, es perce-
bin han de computar als efectes de complir els límits 
de la quantia màxima de la retribució total.

6. L’estructura i la quantia de les retribucions dels mà-
xims responsables i directius que estiguin assimilats a 
efectes retributius a alts càrrecs de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya s’han d’ajustar al que es 
disposi per a aquests, amb independència de la natu-
ralesa mercantil o d’alta direcció del contracte que, si 
s’escau, els vinculi amb l’entitat.

Article 8. Assistències

La percepció de les retribucions que regula la present 
llei és incompatible amb el cobrament d’indemnitza-
cions per assistències.

Article 9. Transparència

1. Sense perjudici de la publicitat legal a què estiguin 
obligades, les entitats incloses en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta llei han de difondre a través de la seva pà-
gina web la composició dels seus òrgans d’adminis-
tració, gestió, direcció i control, incloent-hi les dades 
professionals dels màxims responsables i directius.

2. Les retribucions que percebin els màxims responsa-
bles i directius s’han de recollir anualment en la me-
mòria d’activitats de l’entitat.

Disposicions addicionals

Primera. Adaptació de contractes

El contingut dels contractes subscrits amb els màxims 
responsables i personal directiu amb anterioritat a 
l’entrada en vigor del Reial decret llei 3/2012, de 10 de 
febrer, s’ha d’adaptar als termes que estableix aquesta 
llei abans del 31 de desembre de 2015.

L’adaptació no pot produir cap increment retributiu 
per als màxims responsables o directius, en relació 
amb la seva situació anterior.

Segona. Modificació de l’article 19 del Decret 
legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, per el que 
s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 
de març, de l’Estatut de la Empresa Pública 
Catalana

Es modifica l’article 19 del Decret legislatiu 2/2002, 
de 24 de desembre, per el que s’aprova el Text refós de 
la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de la Em-
presa Pública Catalana, que queda redactat la manera 
següent:

«Article 19

1. Els alts càrrecs de la Generalitat que formin part 
dels consells d’administració de les empreses regu-
lades per aquesta Llei no tenen dret a cap retribució. 
Tampoc podran cobrar les dietes que cada empresa 
acordi concedir.

2. Els funcionaris de la Generalitat que formin part 
dels consells d’administració de les empreses regu-
lades per aquesta Llei no tenen dret a cap retribució, 
sens perjudici de les dietes que cada empresa acordi 
concedir.»

Disposició Derogatòria

Es deroguen les disposicions de rang igual o inferior 
que s’oposin al que estableix aquesta Llei.

Disposicions finals

Primera. Adaptació d’estatuts i normes de 
funcionament

Les entitats han d’adoptar les mesures necessàries per 
adaptar els seus estatuts o normes de funcionament in-
tern al que preveu aquesta llei en el termini màxim de 
tres mesos comptats des de la comunicació de la clas-
sificació.
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Segona. Habilitació al Govern

S’autoritza al Govern perquè, en el termini de tres me-
sos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, dic-
ti les normes necessàries per a desplegar-la i aplicar-la.

Tercera. Efectes econòmics i pressupostaris

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Quarta. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Antecedents referents a la Proposició  
de llei per la qual es regula el règim 
retributiu del personal directiu del sector 
públic de la Generalitat de Catalunya

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei

El número d’entitats que formen el sector públic de 
les administracions en aquests moments no és el ma-
teix, és molt menor, que l’existent a l’inici de la crisi. 
Aquesta reducció ha comportat una important reduc-
ció del costos.

El gruix més important de reducció del cost del sec-
tor públic ha vingut, d’una banda, per la simplifica-
ció, racionalització i reducció de la seva estructura, i 
d’una altra per la contenció de la despesa en matèria 
de personal.

Amb una clara voluntat d’aconseguir la màxima aus-
teritat i eficàcia en el sector públic empresarial, altres 
administracions han aprovat disposicions legals que 
inclouen certes especialitats en els contractes mercan-
tils i d’alta direcció del sector públic estatal

L’objectiu d’aquesta proposició de llei és introduir per 
mitjà una disposició legal els principis d’austeritat i 
eficiència en matèria del personal directiu del sector 
públic de l’administració de la Generalitat de Catalu-
nya.

La voluntat és que a Catalunya s’apliqui en relació al 
règim retributiu dels màxims responsables i directius 
del sector públic de la Generalitat un estatut similar 
al que s’aplica en l’àmbit de les societats cotitzades i 
s’adapten als acords acceptats per la majoria d’orga-
nismes internacionals i a la naturalesa específica del 
sector públic.

2. Normativa afectada

– Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, per el 
que s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de 
març, de l’Estatut de la Empresa Pública Catalana

3. Competència

– Article 71.6 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de ju-
liol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya

4. Afectacions pressupostàries

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez Serra, 
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María José García 
Cuevas, Alícia Alegret i Martí, Eva García Rodríguez, 
Dolors López Aguilar, Ma Dolors Montserrat i Culle-
ré, Marisa Xandri Pujol, José Antonio Coto Roquet, 
Sergio García Pérez, Rafael López Rueda, Rafael Lu-
na Vivas, Juan Milián Querol, Manuel Reyes López, 
Jordi Roca Mas, Fernando Sánchez Costa, Sergio San-
tamaría Santigosa, diputats, GP PPC

Proposició de llei de balances fiscals terri-
torialitzades
Tram. 202-00085/10

Presentació
GP PPC

Reg. 108427 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta, Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Ser-
ra, portaveu adjunt, Pere Calbó i Roca, diputat, Ma-
ría José García Cuevas, diputada, Alicia Alegret Mar-
tí, diputada, Eva García Rodríguez, diputada, Dolors 
López Aguilar, diputada, Maria Dolors Montserrat i 
Culleré, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Jo-
sé Antonio Coto Roquet, diputat, Sergio García Pé-
rez, diputat, Rafael López Rueda, diputat, Rafael Lu-
na vives, diputat, Juan Milián Querol, diputat, Manuel 
Reyes López, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Fer-
nando Sánchez Costa, diputat, Sergio Santamaría San-
tigosa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
100.b del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posició de llei següent:

Exposició de motius

I

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix, en l’ar-
ticle 201, la transparència com a principi rector de les 
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finances públiques de Catalunya. En aquest sentit s’ha 
avançat molt tot i que encara queda molt per fer.

Efectivament, essent la transparència un exercici actiu 
per part de qui administra els recursos dels catalans i 
en tant que administració amb estretes relacions amb 
altres nivells administratius, n’ha d’avaluar aquestes 
darreres amb tots els nivells i no només amb els supe-
riors. Ans el contrari. Com a nivell administratiu su-
perior al local, ha de tenir cura de la suficiència dels 
recursos que disposen les administracions locals i la 
correcta i equilibrada distribució d’aquests.

II

Les balances fiscals territorialitzades es manifesta 
com una eina efectiva pel propòsit de l’exercici de la 
transparència que ha de regir en les finances públiques 
de Catalunya. La Generalitat, en tant que Administra-
ció Autonòmica, les relacions més immediates es do-
nen tant amb l’Administració de l’Estat com amb les 
locals.

La reforma que va introduir la Llei 10/2012, del 25 
de juliol, de publicació de les balances fiscals ja va 
introduir l’obligació d’incloure la balança fiscal amb 
l’Administració de l’Estat en el tràmit pressupostari. 
Aquesta modificació, però, és incomplerta doncs ob-
via les administracions de rang inferior. Precisament 
aquelles administracions més properes als ciutadans i 
de les que la Generalitat, com a administració imme-
diatament superior, ha de tenir més en compte a l’hora 
de garantir la suficiència i equilibri del seu finança-
ment. Aquesta Llei no ve a corregir aquesta mancança 
sinó que completa la voluntat de la reforma referida.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposició de llei de balances fiscals 
territorialitzades

Article 1. De modificació de l’apartat 3 bis de 
l’article 31 del Decret Legislatiu 3/2002,  
de 24 de desembre, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de Finances Públiques de Catalunya

Es modifica l’apartat 3 bis de l’article 31 del Decret 
Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de Finances Públiques de Cata-
lunya, que resta redactat de la següent manera:

«3 bis. El departament competent en matèria d’econo-
mia i finances, abans que el Govern acordi l’aprova-
ció del Projecte de llei de pressupostos, ha d’elaborar 
el càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb l’ad-
ministració central, així com la de la Generalitat amb 
les administracions municipals i comarcals catalanes, 
corresponent a les darreres dades definitives disponi-
bles, que s’ha d’incorporar com a annex en l’informe 
econòmic i financer.»

Article 2. D’addició d’una una nova lletra A 
l’apartat 4 de l’article 31 del Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel que s’aprova  
el text refós de la Llei de Finances Públiques 
de Catalunya

S’addiciona una lletra, j, a l’apartat 4 de l’article 31 del 
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de Finances Públiques 
de Catalunya, amb el següent redactat:

«j) El càlcul de les balances fiscals de la Generalitat de 
Catalunya amb les administracions municipals i co-
marcals catalanes a què fa referència l’apartat 3 bis.»

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents referents a la Proposició de llei 
de balances fiscals territorialitzades

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei

La reforma que va introduir la Llei 10/2012, del 25 de 
juliol, de publicació de les balances fiscals ja va intro-
duir l’obligació d’incloure la balança fiscal amb l’Ad-
ministració de l’Estat. Aquesta modificació, però, és 
incomplerta doncs obvia les administracions de rang 
inferior. Precisament aquelles administracions més 
properes als ciutadans i de les que la Generalitat, com 
a administració immediatament superior, ha de te-
nir més en compte a l’hora de garantir la suficiència i 
equilibri del seu finançament.

Aquesta Llei afegeix l’obligació de publicar les balan-
ces fiscals de la Generalitat amb les administracions 
locals per tal de complir de forma equilibrada amb el 
principi de transparència que ha de regir en les finan-
ces públiques de Catalunya.

2. Normativa afectada

– Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya.

– Llei 10/2012, del 25 de juliol, de publicació de les 
balances fiscals.

3. Competència

– Article 211 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya.
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4. Afectacions pressupostàries

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez Serra, 
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María José García 
Cuevas, Alícia Alegret i Martí, Eva García Rodríguez, 
Dolors López Aguilar, Ma Dolors Montserrat i Culle-
ré, Marisa Xandri Pujol, José Antonio Coto Roquet, 
Sergio García Pérez, Rafael López Rueda, Rafael Lu-
na Vivas, Juan Milián Querol, Manuel Reyes López, 
Jordi Roca Mas, Fernando Sánchez Costa, Sergio San-
tamaría Santigosa, diputats, GP PPC

Proposició de llei de millora del règim pres-
supostari de les institucions estatutàries
Tram. 202-00086/10

Presentació
GP PPC

Reg. 108428 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta, Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Ser-
ra, portaveu adjunt, Pere Calbó i Roca, diputat, Ma-
ría José García Cuevas, diputada, Alicia Alegret Mar-
tí, diputada, Eva García Rodríguez, diputada, Dolors 
López Aguilar, diputada, Maria Dolors Montserrat i 
Culleré, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Jo-
sé Antonio Coto Roquet, diputat, Sergio García Pé-
rez, diputat, Rafael López Rueda, diputat, Rafael Lu-
na vives, diputat, Juan Milián Querol, diputat, Manuel 
Reyes López, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Fer-
nando Sánchez Costa, diputat, Sergio Santamaría San-
tigosa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
100.b del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posició de llei següent:

Exposició de motius

I

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya preveu que, jun-
tament amb el Govern i el Parlament, la Generalitat 
com a òrgan en que s’organitza políticament l’autogo-
vern de Catalunya estigui formada per altres institu-
cions regulades al propi text estatutari.

Concretament el Consell de Garanties Estatutàries, el 
Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes, com-
pleten l’entramat institucional de la Generalitat.

Com a òrgans estatutaris i bàsics del disseny institu-
cional a Catalunya, aquestes institucions, d’acord amb 
el propi Estatut d’Autonomia, gaudeixen d’autonomia 
orgànica, funcional i pressupostària que tenen com a 
objectiu mantenir la seva separació respecte del poder 
executiu per tal que les funcions d’aquestes instituci-
ons puguin ser exercicis plenament i amb garanties.

Totes aquestes prerrogatives, com no pot ser d’altra 
forma, queden configurades d’acord amb les lleis del 
Parlament reguladores de cadascuna de les institu-
cions. Pel que, per saber l’extensió i de quina manera 
es configuren aquestes garanties s’ha d’estar al que ca-
dascuna de les lleis estableix.

De totes les garanties possiblement la de més impor-
tància, és l’autonomia pressupostària. I ho és perquè 
sense un pressupost sense condicionants aliens a la 
pròpia institució no es poden garantir les altres dues.

II

La Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garan-
ties Estatutàries, la Llei 24/2009, del 23 de desembre, 
del Síndic de Greuges i la Llei 18/2010, del 7 de juny, 
de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb les dispo-
sicions estatutàries, regulen el règim pressupostari de 
cadascuna d’aquestes institucions.

Tot i que els règims pressupostaris de totes aquestes 
institucions mantenen certes similituds, la més impor-
tant és que l’aprovació dels seus respectius pressupos-
tos correspon al Parlament de Catalunya. Però hi ha 
forces diferencies en determinats aspectes que queden 
paleses a les lleis de les institucions.

La regulació més extensa, detallada i garantista és la 
que es recull a la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la 
Sindicatura de Comptes. La Sindicatura de Comptes 
quan elabora el seu pressupost per a presentar-ho al 
Parlament per a la seva aprovació ha d’elaborar, per 
indicació legal, un seguit de documentació que permet 
un millor coneixement de la institució i del seu pres-
supost.

Juntament amb aquest fet, la Llei de la Sindicatura de 
Comptes estableix que l’oïdor o oïdora de comptes del 
Parlament és la mateix temps interventor de la Sindi-
catura, així com l’obligació de presentar-ne davant la 
Comissió de la Sindicatura de Comptes de la Cambra 
l’examen del compte de la institució.

L’objectiu d’aquesta regulació és sens dubte, dins de 
l’autonomia pressupostària, garantir que el Parlament 
disposa de més i una millor informació de la gestió 
pressupostària de la Sindicatura de Comptes donat que 
correspon al Parlament l’aprovació de pressupost de la 
institució.
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Aquesta regulació però no troba paral·lelismes a la Llei 
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries i a la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del 
Síndic de Greuges.

L’objectiu d’aquesta proposició de llei és equiparar la 
regulació del règim pressupostari del Consell de Ga-
ranties Estatutàries i del Síndic de Greuges al de la 
Sindicatura de Comptes.

La proposició de llei a través del seu articulat modifica 
l’article 15 de la Llei del Consell de Garanties Estatu-
tàries i de l’article 87 de la Llei del Síndic de Greuges 
introduint, al mateix temps nous articles a les lleis per 
completar el règim respectant sempre i en tot cas les 
seves especificitats de les dues institucions estatuàries.

Amb aquesta proposició, és millora, també, el conei-
xement per part del Parlament del pressupost de les 
institucions, així com la pròpia gestió pressupostària, 
alhora que es dona major transparència a la gestió dels 
responsables d’aquestes institucions.

III

La present proposició de llei conté sis articles que in-
trodueix les modificacions a les lleis 2/2009, del 12 
de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, i 
24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges. 
Completa aquest articulat una disposició addiciona i 
dues disposicions finals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposició de llei de millora del règim 
pressupostari de les institucions estatutàries

Article 1. Modificació de l’article 87  
de la Llei 24/2009, del 23 de desembre,  
del Síndic de Greuges

Es modifica l’article 87 de la Llei 24/2009, del 23 de 
desembre, que resta redactat de la manera següent:

«Article 87. Pressupost

1. El Síndic de Greuges elabora el seu projecte de pres-
supostos, que ha de contenir el conjunt d’ingressos i 
despeses que es preveu de gestionar durant l’exercici 
corresponent.

2. El projecte de pressupostos elaborat pel Síndic de 
Greuges ha d’anar acompanyat, juntament amb l’infor-
me de l’interventor o interventora, de la documentació 
següent:

a) Una memòria explicativa.

b) Una memòria sobre l’adequació de la plantilla pres-
supostària a la relació de llocs de treball vigents i so-
bre la política de contractació de personal que és pre-
vist aplicar.

c) La liquidació el pressupost de l’any anterior i un es-
tat d’execució del pressupost vigent.

d) un informe econòmic i financer.

3. El Síndic de Greuges ha de trametre al Parlament 
el projecte de pressupost i tota la documentació de 
l’apartat anterior perquè el prengui en consideració i el 
sotmeti a aprovació.

4. El Parlament, un cop l’ha aprovat, amb entitat espe-
cífica diferenciada, l’ha de trametre al Govern, junta-
ment amb el seu propi pressupost, perquè l’inclogui en 
el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat.»

Article 2. Addició d’un article 87 bis  
a la Llei 24/2009, del 23 de desembre,  
del Síndic de Greuges

S’addiciona un nou article 87 bis a la Llei 24/2009, del 
23 de desembre, del Síndic de Greuges, amb el text 
següent:

«Article 87 bis. La Intervenció

1. L’oïdor o oïdora de comptes del Parlament té la con-
dició d’interventor o interventora del Síndic de Greu-
ges. Li correspon el control intern, pressupostari i fi-
nancer d’aquesta institució.

2. Si l’oïdor o oïdora de comptes del Parlament discre-
pa del fons o la forma dels actes dels expedients exa-
minats, ha de formular les seves objeccions per escrit, 
si bé no atura la tramitació de l’expedient, sens perju-
dici de la comunicació de la discrepància al Síndic o 
Síndica de Greuges, perquè n’estigui informat o infor-
mada, i de fer-la constar en la memòria anual.»

Article 3. Addició d’un article 87 ter  
a la Llei 24/2009, del 23 de desembre,  
del Síndic de Greuges

S’addiciona un nou article 87 ter a la Llei 24/2009, del 
23 de desembre, del Síndic de Greuges, amb el text 
següent:

«87 ter. Liquidació del pressupost

El Síndic o Síndica de Greuges ha de presentar durant 
el primer trimestre de l’any la liquidació del pressu-
post de la institució davant la Comissió del Síndic de 
Greuges del Parlament.»

Article 4. Modificació de l’article 15  
de la Llei 2/2009, del 12 de febrer,  
del Consell de Garanties Estatutàries

Es modifica l’article 15 de la Llei 2/2009, del 12 de fe-
brer, que resta redactat de la manera següent:

«Article 15. Pressupost del Consell

1. El Consell de Garanties Estatutàries ha d’elaborar 
el seu projecte de pressupostos, que ha de contenir el 
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conjunt d’ingressos i despeses que es preveu de gestio-
nar durant l’exercici corresponent.

2. El projecte de pressupostos elaborat pel Consell de 
Garanties Estatutàries ha d’anar acompanyat, junta-
ment amb l’informe de l’interventor o interventora, de 
la documentació següent:

a) Una memòria explicativa.

b) Una memòria sobre l’adequació de la plantilla pres-
supostària a la relació de llocs de treball vigents i so-
bre la política de contractació de personal que és pre-
vist aplicar.

c) La liquidació el pressupost de l’any anterior i un es-
tat d’execució del pressupost vigent.

d) Un informe econòmic i financer.

3. El Consell ha de trametre al Parlament el projecte 
de pressupost i tota la documentació de l’apartat an-
terior perquè el prengui en consideració i el sotmeti a 
aprovació.

4. El Parlament, un cop l’ha aprovat, amb entitat es-
pecífica diferenciada, l’ha de trametre al Govern, jun-
tament amb el seu propi pressupost, perquè l’inclogui 
en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat.

5. L’execució del pressupost del Consell de Garanties 
Estatutàries es regeix pels preceptes de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya.»

Article 5. Addició d’un article 15 bis  
a la Llei 2/2009, del 12 de febrer,  
del Consell de Garanties Estatutàries

S’addiciona un nou article 15 bis a la Llei 2/2009, del 
12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, 
amb el text següent:

«Article 87 bis. La Intervenció

1. L’oïdor o oïdora de comptes del Parlament té la con-
dició d’interventor o interventora del Consell de Ga-
ranties Estatutàries. Li correspon el control intern, 
pressupostari i financer d’aquesta institució.

2. Si l’oïdor o oïdora de comptes del Parlament discre-
pa del fons o la forma dels actes dels expedients exa-
minats, ha de formular les seves objeccions per escrit, 
si bé no atura la tramitació de l’expedient, sens perju-
dici de la comunicació de la discrepància al Síndic o 
Síndica de Greuges, perquè n’estigui informat o infor-
mada, i de fer-la constar en la memòria anual.»

Article 6. Addició d’un article 15 ter  
a la Llei 2/2009, del 12 de febrer,  
del Consell de Garanties Estatutàries

S’addiciona un nou article 15 ter a la Llei 2/2009, del 
12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, 
amb el text següent:

«87 ter. Liquidació del pressupost

El president o presidenta del Consell de Garanties Es-
tatutàries ha de presentar durant el primer trimestre 
de l’any la liquidació del pressupost de la institució 
davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parla-
ment.»

Disposicions addicionals

Primera. Modificació de les normes 
d’organització i funcionament  
de les institucions

El Síndic de Greuges i el Consell de Garanties Esta-
tutàries hauran d’adaptar, en el termini de tres mesos, 
les seves normes d’organització i funcionament a les 
disposicions d’aquesta llei.

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents referents A la Proposició  
de llei de millora del règim pressupostari  
de les institucions estatutàries

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei

El Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de 
Greuges i la Sindicatura de Comptes com a òrgans es-
tatutaris, d’acord amb el propi Estatut d’Autonomia, 
gaudeixen d’autonomia orgànica, funcional i pressu-
postària que tenen com a objectiu mantenir la seva 
separació respecte del poder executiu per tal que les 
funcions d’aquestes institucions puguin ser exercicis 
plenament i amb garanties.

Totes aquestes prerrogatives, com no pot ser d’altra 
forma, queden configurades d’acord amb les lleis del 
Parlament reguladores de cadascuna de les institu-
cions.

Tot i que els règims pressupostaris de totes aquestes 
institucions mantenen certes similituds, hi ha, però 
forces diferencies en determinats aspectes que queden 
paleses a les lleis de les institucions.

L’objectiu d’aquesta proposició de llei és equiparar la 
regulació del règim pressupostari del Consell de Ga-
ranties Estatutàries i del Síndic de Greuges al de la 
Sindicatura de Comptes, per tal de millora, també, el 
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coneixement per part del Parlament del pressupost de 
les institucions, així com la pròpia gestió pressupostà-
ria, alhora que es dona major transparència a la gestió 
dels responsables d’aquestes institucions.

2. Normativa afectada

– Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de 
Greuges.

– Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garan-
ties Estatutàries.

3. Competència

– Article 77.4 de la Llei Orgànica 6/2006, del 19 de 
juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya.

– Article 79.3 de la Llei Orgànica 6/2006, del 19 de 
juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya.

4. Afectacions pressupostàries

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez Serra, 
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María José García 
Cuevas, Alícia Alegret i Martí, Eva García Rodríguez, 
Dolors López Aguilar, Ma Dolors Montserrat i Culle-
ré, Marisa Xandri Pujol, José Antonio Coto Roquet, 
Sergio García Pérez, Rafael López Rueda, Rafael Lu-
na Vivas, Juan Milián Querol, Manuel Reyes López, 
Jordi Roca Mas, Fernando Sánchez Costa, Sergio San-
tamaría Santigosa, diputats, GP PPC

Proposició de llei de protecció de la mater-
nitat
Tram. 202-00087/10

Presentació
GP PPC

Reg. 108429 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta, Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Ser-
ra, portaveu adjunt, Pere Calbó i Roca, diputat, Ma-
ría José García Cuevas, diputada, Alicia Alegret Mar-
tí, diputada, Eva García Rodríguez, diputada, Dolors 
López Aguilar, diputada, Maria Dolors Montserrat 
i Culleré, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada,  
José Antonio Coto Roquet, diputat, Sergio García Pé-

rez, diputat, Rafael López Rueda, diputat, Rafael Lu-
na vives, diputat, Juan Milián Querol, diputat, Manuel 
Reyes López, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Fer-
nando Sánchez Costa, diputat, Sergio Santamaría San-
tigosa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
100.b del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posició de llei següent:

Exposició de motius

I

De vegades la dona ha d’enfrontar-se a un embaràs en 
circumstàncies adverses per a ella i el seu entorn més 
proper, com la manca d’una relació familiar estable, 
la minoria d’edat, la inestabilitat laboral o manca de 
recursos econòmics. Aquestes situacions, juntament 
amb l’absència d’informació suficient i del suport ne-
cessari condueixen al fet que moltes dones es veuen 
condicionades a interrompre el seu embaràs per falta 
de suports.

Aquests problemes, en situacions extremes, poden es-
tar agreujats per l’abandonament o la irresponsabilitat 
del pare o la família, l’amenaça expressa o presumpta 
pèrdua del lloc de treball o altres problemes d’integra-
ció social específics.

En altres casos, encara que les dones prossegueixin 
amb la gestació, l’embaràs es desenvolupa en un con-
text de precarietat psicològica. La falta de suports per-
què dones en situació de precarietat prossegueixin, en 
condicions adequades, amb el seu embaràs constitueix 
un atemptat a la igualtat i a la llibertat. I són en aquests 
casos on l’avortament pot aparèixer com l’única solu-
ció a una situació en la que l’afectada no veu altra sor-
tida.

En una societat desenvolupada cap dona hauria de 
quedar en situació de risc d’exclusió social només per 
estar embarassada i veure’s abocada per això a sospe-
sar la decisió d’avortar. Una societat que deixa sola i 
abandonada a la dona davant els problemes reals que 
li pot generar un embaràs imprevist no és una societat 
justa que respongui als requeriments propis d’una de-
mocràcia avançada com exigeix la nostra Constitució 
i el nostre Estatut.

Per això, la societat i els poders públics s’han d’impli-
car activament perquè ni una sola dona a Catalunya 
es vegi en aquesta situació de solitud, falta de suport 
i manca d’ajuda solidària, i que l’avortament se li pre-
senti com l’única sortida possible.

Generar uns recursos de suport solidari a la dona em-
barassada perquè aquesta trobi alternatives positives 
davant del drama de l’avortament és una imperiosa ne-
cessitat en la nostra societat.

Les embarassades en situació de conflicte i desem-
parament necessiten sobretot ofertes de suport, as-
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sessorament i orientació que les ajudin a superar les 
càrregues emocionals i les discriminacions negatives 
i poder decidir en veritable llibertat per la vida del 
seu fill.

A Catalunya, a l’igual que a la resta de l’Estat, hi ha 
organitzacions no governamentals que des de fa anys 
es dediquen a aquesta tasca d’assistència i suport a 
l’embarassada amb alt nivell d’èxit en els seus treballs. 
Segons informació subministrada per aquestes ONG, 
de cada quatre dones ateses durant el seu embaràs, tres 
no arriben a avortar.

II

L’objecte d’aquesta proposició de llei és crear una polí-
tica pública de suport a la dona embarassada que l’aju-
di a poder optar en llibertat per la maternitat, que su-
posi aconseguir majors cotes de justícia social i ajudar 
a sensibilitzar la nostra societat sobre la importància 
i el valor personal i social de l’embaràs i la materni-
tat. Es fa necessari, en conseqüència, articular els di-
ferents recursos públics i privats que hi ha a disposi-
ció de la dona embarassada perquè, tenint informació 
sobre els mateixos, pugui accedir-hi en funció de les 
seves diferents necessitats i poder actuar en llibertat.

Amb aquesta proposició de llei s’afavoreix la llibertat 
d’elecció, llibertat d’elecció per ser mare, sense que el 
text qüestioni cap opció alternativa o divergent.

També s’afavoreix la igualtat entre les dones o, si s’es-
cau, entre les parelles. Afavoreix, per descomptat, la 
igualtat real d’oportunitats, ja que està orientada a que 
l’embaràs no sigui un llast per a la inserció sociola-
boral de les dones, en igualtat de condicions amb els 
homes; i, alhora, afavoreix també la igualtat d’inser-
ció sociolaboral entre aquelles i aquells que opten per 
la maternitat i per la paternitat, d’una banda, i entre 
aquelles altres persones que també legítimament re-
butgen aquesta possibilitat, per una altra.

La norma incideix en la informació, ja que és precisa-
ment la manca d’informació sobre l’existència de re-
cursos que, en molts casos, impedeix a les dones ac-
cedir-hi.

La proposició de llei té el valor afegit de revaloritzar 
la maternitat, o concretament la figura de la dona ges-
tant, i de fer veure que el camí de la igualtat no ha de 
transitar amb renúncies innecessàries.

El progressiu envelliment de la població ens indica 
que cal prendre mesures de forma urgent. Així, les da-
des de l’Idescat confirmen el progressiu envelliment 
de la població.

El 2014 la natalitat a Catalunya va baixar un 7,3%, el 
que suposa el cinquè any consecutiu de baixada, situ-
ant Catalunya a la cua d’Europa en nombre de naixe-
ments, segons l’Institut d’Estadística. Les dones cata-
lanes tenen cada vegada menys fills (de mitjana 1,33), 
6 dècimes menys que l’any anterior i lluny d’altres paï-

sos com França i Irlanda, on s’arriba als dos fills per 
dona.

III

Aquesta proposició de llei s’estructura en trenta-cinc 
articles i cinc títols.

El primer títol fa referència a les disposicions generals. 
En aquest títol es delimita l’àmbit d’aplicació de la 
proposició de llei, que decididament es pretén de gran 
amplitud al referir-se a les dones embarassades; i es 
positivitza el principi rector d’aquesta normativa, fo-
namentat en la protecció institucional i promoció dels 
drets i llibertats constitucionals i civils sobre els quals 
s’assenta la dignitat de la dona gestant, la qual cosa 
inclou el seu dret a portar endavant la gestació, a ser 
recolzada socialment en aquesta decisió, i a ser infor-
mada d’aquest dret i dels programes i mecanismes de 
suport disposats a favor seu. També es subratlla el dret 
a la vida en formació, la responsabilitat de mares i pa-
res i, si escau, el dret dels fills a desenvolupar-se en un 
àmbit familiar alternatiu al biològic quan aquest sigui 
impossible, i la consegüent promoció de l’acolliment i 
l’adopció com a alternatives eficaces i reals per a per-
metre a la dona gestant portar endavant l’embaràs.

L’atenció social de les dones gestants és l’objecte del 
títol segon. Amb aquesta finalitat s’identifica el dret 
d’informació de tota dona embarassada a conèixer les 
ajudes i suports existents, preveient-se la possibilitat 
que qualsevol persona pugui accedir a la informació 
de caràcter general. Aquesta informació queda així 
configurada com un autèntic dret de les dones emba-
rassades.

Per fer efectiu aquest dret a la informació en tot el ter-
ritori es creen els equips itinerants de suport i els cen-
tres d’atenció a la maternitat, com a centres d’assistèn-
cia, suport i informació a les dones embarassades i als 
pares i mares, en els que existiran equips professionals 
encarregats de prestar aquesta assistència, insistint en 
l’amplitud de la informació a facilitar.

Així mateix, s’estableix l’obligació d’aquests centres 
d’efectuar al més aviat possible una anàlisi de la si-
tuació socioeconòmica i de les circumstàncies perso-
nals de la dona embarassada per avaluar la possibili-
tat de ser beneficiària d’ajudes i prestacions, garantint 
la confidencialitat de quanta informació s’obtingui en 
aquest procés.

A més, s’estableix l’obligació d’habilitar un espai d’in-
formació en els centres socials, educatius i sanitaris de 
Catalunya, i la possibilitat de facilitar la informació 
als centres dependents de les administracions als seus 
usuaris. Aquesta mesura reforça la creació d’equips 
itinerants d’informació, per tal de facilitar a les dones 
gestants que ho sol·licitin informació personal i deta-
llada sobre els recursos de protecció social existents. 
Un número de telèfon d’accés general i gratuït i infor-
mació a través d’internet i de les xarxes socials con-
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tribueixen a cobrir el dret a la informació a les dones 
embarassades.

De gran importància és, a més, l’atenció a una sèrie 
de situacions de risc o vulnerabilitat de les mares, 
acompanyada lògicament de mecanismes especials 
de protecció. Particular atenció requereixen les dones 
gestants menors d’edat, per a les quals es dissenya un 
règim especial de protecció i de suport, les dones amb 
discapacitat i les dones immigrants que es troben en 
situació de regularitat.

El títol tercer es refereix al suport a la criança i a les 
mesures de protecció de menors. Per això s’establei-
xen mecanismes per donar una resposta eficaç a les 
situacions en què hi hagi impediments per a l’exercici 
de la criança, sota el principi de supremacia de l’inte-
rès del menor.

En el títol quart es fomenta la creació de xarxes de 
voluntariat, i s’abonen les existents, per donar suport a 
les dones gestants i que les assisteixin durant la gesta-
ció i durant els primers mesos després del naixement.

Per últim el títol cinquè es refereix a la necessària 
col·laboració i coordinació administrativa. A la pràc-
tica, hi ha una concurrència de diverses administra-
cions públiques en el desenvolupament de les políti-
ques d’atenció social a les mares embarassades i a la 
maternitat que, amb aquesta Llei es pretén incentivar 
articulant fórmules de participació de les diferents ad-
ministracions i també de les diferents entitats que de-
senvolupin polítiques en aquest sentit.

La proposició de llei finalitza amb tres disposicions 
addicionals, una disposició derogatòria de caràcter ge-
neral i tres disposicions finals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposició de llei de protecció A la maternitat

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la llei

1. Aquesta Llei té com a objecte la configuració del 
marc jurídic de la protecció i l’atenció social a la ma-
ternitat, a fi d’establir les mesures i actuacions enca-
minades a garantir i a preservar el dret de la dona em-
barassada a culminar el seu embaràs, així com el dret 
a la vida en formació des de la concepció, i a que es 
propiciï l’establiment dels mitjans necessaris de caràc-
ter social, jurídic, educatiu, sanitari o assistencial que 
permetin aconseguir aquesta finalitat.

2. Per assolir aquest objecte es crea una xarxa de su-
port a les dones embarassades que articularà els recur-
sos sanitaris, socials, educatius, laborals i qualssevol 
altres, tant públics com privats, prestant informació 
sobre els mateixos i canalitzant a la dona embarassa-

da a cadascun dels diferents sistemes, quan sigui ne-
cessari. La finalitat de la xarxa és facilitar a la dona 
embarassada una informació personalitzada sobre les 
ajudes a què pot accedir per ajudar-la a culminar el 
seu embaràs superant els conflictes o dificultats a què 
s’enfronta, de manera que pugui prendre una decisió 
coneixent totes les alternatives possibles.

Article 2. Àmbit subjectiu d’aplicació

1. La Llei s’aplica a tota dona embarassada que acredi-
ti estar empadronada i tenir la residència en algun mu-
nicipi de Catalunya i que, per raó de les seves circums-
tàncies personals o socials, pugui accedir als beneficis 
que estableix aquesta Llei i aquells que en virtut de la 
mateixa es desenvolupin.

2. Les disposicions previstes en aquesta Llei són apli-
cables a les administracions públiques i a qualsevol 
entitat de titularitat pública o privada que presti ser-
veis socials, educatius o sanitaris en l’àmbit territorial 
de Catalunya.

Article 3. Dret a la maternitat

1. Es reconeix el dret a la maternitat com el dret de to-
ta dona a ser mare sense renunciar a cap àmbit de rea-
lització personal, sense veure discriminada per aquest 
motiu i en igualtat de condicions amb els homes.

2. La maternitat suposa un bé personal i social que 
ha de ser garantit. A aquests efectes, la Generalitat de 
Catalunya promourà les condicions perquè l’embaràs 
i la maternitat no suposin una situació de desigualtat 
o disminució de drets i remourà els obstacles que di-
ficultin o obstaculitzin el dret a ser mare. Per a això, 
reforçarà els serveis públics i el voluntariat social de 
suport a la dona embarassada a fi d’evitar possibles si-
tuacions de conflicte i desemparament.

Article 4. Principis rectors

Són principis rectors d’aquesta llei:

a) La promoció dels drets i llibertats constitucionals 
i civils sobre els quals s’assenta la dignitat de la do-
na embarassada i la protecció institucional d’aquests 
drets.

b) La solidaritat, el respecte al dret de la vida en for-
mació, el foment de la maternitat i paternitat respon-
sables.

c) La protecció de la maternitat amb caràcter trans-
versal com a interpretació i aplicació d’aquesta Llei i 
de les actuacions que en aquest àmbit es desenvolupen 
per la Generalitat.

d) El normal desenvolupament dels fills en un àmbit 
familiar alternatiu al biològic quan aquest no sigui en 
absolut propici.
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e) La promoció de l’acolliment i l’adopció com a alter-
natives eficaces i reals per a permetre a la dona emba-
rassada a seguir endavant amb l’embaràs.

Article 5. Garantia dels drets

1. La Generalitat, en el marc de la seva competència, 
promourà les condicions necessàries i la correcta ade-
quació de la prestació dels serveis socials perquè els 
principis i drets reconeguts en aquesta Llei siguin ob-
jecte d’una aplicació real i efectiva.

2. De la mateixa manera, la Generalitat estendrà 
aquesta protecció a l’àmbit de les polítiques d’inclusió 
social, i per això establirà mesures específiques, pro-
grames i actuacions encaminades a la tutela i integra-
ció social de les dones embarassades que es trobin en 
situació de risc o d’exclusió social.

Article 6. Orientació de les polítiques  
de suport a la maternitat

L’orientació de les polítiques d’atenció social a la ma-
ternitat, de conformitat amb els fins i principis esta-
blerts, quedarà estructurada en atenció a les següents 
directrius:

a) La valoració i la conscienciació social del suport a 
la maternitat i la protecció del dret a la vida en forma-
ció i del concebut no nascut com a supòsits de la im-
plementació de l’estat de benestar social de Catalunya.

b) La potenciació del caràcter transversal de les políti-
ques socials de protecció de la maternitat i la seva res-
pectiva organització i instrumentació, en tots els àm-
bits d’actuació de la Generalitat de Catalunya.

c) La realització d’una política educativa, en totes les 
etapes evolutives, que inclogui de manera especial me-
sures informatives i formatives adreçades a la infància 
i adolescència, i, especialment, l’impuls de la forma-
ció afectiva i sexual adreçada especialment als menors 
d’edat.

d) La prioritat del dret d’accés i informació a les polí-
tiques assistencials en aquest àmbit.

e) La promoció de la coresponsabilitat dels homes du-
rant l’embaràs de la dona, així com la seva responsabi-
litat amb els fills.

f) El foment de les mesures i programes d’inclusió so-
cial i d’inserció sociolaboral de les dones embarassa-
des tendents a garantir la seva autonomia personal i 
patrimonial enfront de situacions de vulnerabilitat o 
exclusió social.

g) La promoció de mesures de suport a la criança diri-
gides a famílies en què hi hagi especials dificultats per 
a l’exercici de les responsabilitats parentals.

h) La promoció de l’adopció i l’acolliment com alter-
natives eficaces per a permetre a la dona embarassada 
seguir endavant amb l’embaràs.

Article 7. Codi de bones pràctiques

La Generalitat de Catalunya, a través del departament 
competent en matèria de serveis socials, ha d’elaborar 
un codi de bones pràctiques que promogui els valors, 
els drets i els principis ètics en aquest àmbit dels ser-
veis socials, divulgarà el seu contingut i fomentarà el 
seu ús per aconseguir el correcte funcionament dels 
serveis socials.

Article 8. Confidencialitat

1. Totes les persones físiques o jurídiques, així com les 
entitats públiques o privades que exerceixin activitats 
d’assistència, suport i informació, d’acord amb el que 
disposa aquesta Llei, han de mantenir la deguda reser-
va i confidencialitat sobre les dades de caràcter perso-
nal o qualsevol de les informacions obtingudes com a 
conseqüència d’aquestes activitats protegint la intimi-
tat, valors i creences de les usuàries.

2. Les administracions públiques, d’acord amb la le-
gislació vigent i previ consentiment de la persona 
afectada, poden cedir les dades de caràcter personal 
necessàries per proporcionar a les mares una cobertu-
ra integral de les seves necessitats.

3. En tot allò relatiu a les dades de caràcter personal 
obtingudes en aplicació d’aquesta llei s’haurà d’estar 
en allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
i la normativa que la desenvolupa, així com complir 
l’obligació de reserva que tenen els professionals pel 
que fa a la informació que coneguin amb motiu de la 
seva actuació professional o càrrec que ocupen. L’in-
compliment d’aquesta obligació serà sancionat d’acord 
amb el que disposa la normativa vigent.

Títol II. Atenció social a les dones 
embarassades

Secció I. Dret a la informació

Article 9. Dret a la Informació

1. Totes les dones embarassades que per raó d’edat, si-
tuació econòmica, social, familiar, laboral o per qual-
sevol altre motiu, tinguin dificultats amb el seu em-
baràs, tindran dret a ser assessorades i informades de 
forma personalitzada i en la llengua oficial escollida 
per la dona, sobre els ajuts i suports, tant jurídics com 
econòmics, que pot rebre per culminar el seu emba-
ràs, depenent de les seves circumstàncies personals, 
socials o econòmiques.

2. Respecte a les menors d’edat, l’exercici d’aquest dret 
s’executarà de manera responsable sota l’orientació 
dels seus pares, representants legals o cuidadors.

3. Per fer efectiu aquest dret la Generalitat promourà 
l’existència de centres o serveis d’assessorament, sub-
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ministrant informació detallada sobre els recursos de 
protecció social existents adequats a les seves neces-
sitats i, en especial, els referents a salaris d’inserció 
social, ajudes a la maternitat, ajudes en matèria de re-
sidència i suports a la reinserció laboral. Igualment en 
aquests centres o serveis, s’orientarà a la dona sobre 
com accedir a aquestes ajudes col·laborant en la seva 
tramitació i gestió quan sigui necessari.

Article 10. Foment de la informació

1. La Generalitat posarà a disposició de tota dona em-
barassada un número de telèfon d’accés general i gra-
tuït que permetrà de manera directa connectar amb els 
centres d’atenció a la maternitat, així com accedir a la 
informació bàsica sobre els recursos de suport i assis-
tència a la maternitat que preveu aquesta llei i en els 
que en virtut d’aquest es desenvolupin.

2. De la mateixa manera, la Generalitat oferirà un ser-
vei d’informació via web i xarxes socials en què es fa-
cilitarà tota la documentació relativa a la xarxa que 
aquesta Llei i els seus plans, normes i iniciatives de 
desenvolupament es refereixin, facilitant el seu conei-
xement i accessibilitat en els ambients apropiats.

Article 11. Informació bàsica en els centres 
social, educatius i sanitaris

1. En els centres socials, educatius i sanitaris de Cata-
lunya, sigui quina sigui la seva titularitat, així com en 
aquells centres dependents de la Generalitat que pres-
tin tasques d’informació, es facilitarà a les dones em-
barassades i a les seves famílies, la informació bàsica 
prevista en la aquesta Llei.

2. La informació bàsica inclourà, com a mínim, una 
guia de recursos de suport i assistència a la maternitat, 
que contindrà les referències detallades dels recursos 
de protecció social existents en l’àmbit estatal, auto-
nòmic i local, tant públics com privats i xarxes de vo-
luntariat, adequats a les seves necessitats, a més de la 
referent a la legislació vigent en la matèria i la prevista 
per a la prestació del consentiment informat que exi-
geix la norma sanitària.

3. El contingut d’aquesta informació vindrà recollit en 
els protocols que s’elaboren a aquest efecte.

4. La informació es facilitarà amb caràcter personalit-
zat, sense perjudici de lliurar a més la documentació 
corresponent.

Article 12. Guia de recursos, suport  
i assistència a la maternitat

Amb la finalitat de propiciar la màxima difusió de la 
informació prevista en la present Llei, la Generalitat 
elaborarà una guia de recursos, suport i assistència a la 
maternitat amb el següent contingut mínim:

a) La identificació dels centres, les prestacions i les 
ajudes a què pot accedir la dona embarassada des de 
l’acreditació del seu embaràs.

b) Les mesures a disposició de les dones embarassa-
des o de les mares per a l’accés a l’ocupació, la forma-
ció, les rendes mínimes d’inserció o altres prestacions 
socials.

c) La relació d’entitats d’interès general que, en l’àmbit 
de Catalunya, col·laboren per a la consecució dels fins 
que preveu aquesta Llei.

Secció II. Centres d’atenció a la maternitat

Article 13. Creació dels centres d’atenció  
a la maternitat

1. La Generalitat ha de crear els centres d’atenció a la 
maternitat com a centres d’assistència, suport i infor-
mació a les dones embarassades, a les mares i als pa-
res, podent establir-se a tal fi els protocols que es con-
sideren convenients.

2. Els centres podran prestar assistència al conjunt de 
la unitat familiar, si així ho sol·liciten les dones emba-
rassades menors d’edat i els seus pares.

3. Per garantir territorialment l’adequada prestació 
dels seus serveis s’establirà, en el termini que es deter-
mini per reglament, almenys un centre d’atenció a la 
maternitat a cada capital de comarca.

4. La Generalitat podrà concertar el desenvolupament 
de les tasques d’informació, suport i assistència en en-
titats privades sense ànim de lucre que tinguin aquests 
mateixos fins, bé per a la creació d’aquests centres, bé 
per donar suport a altres centres existents amb idènti-
ca finalitat.

Article 14. Equips professionals en els centres 
d’atenció a la maternitat

1. Els centres d’atenció a la maternitat disposaran 
d’equips formats per professionals amb formació en 
qualsevol de les àrees pedagògiques, psicològiques, 
socials i educatives, que proporcionin a les dones em-
barassades assistència, suport i informació sobre els 
aspectes que preveu aquesta Llei. Aquests equips es 
coordinaran en els equips professionals dels diferents 
àmbits socials, sanitaris, educatius, d’ocupació i de 
justícia.

2. En el si d’aquests centres es podran constituir equips 
itinerants de suport que tindran com a finalitat difon-
dre entre les dones embarassades que ho sol·licitin in-
formació personal i detallada sobre els recursos de 
protecció social existents. Aquests equips podran 
atendre les dones embarassades en els seus domicilis, 
si fos necessari.



16 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 516

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 35

Article 15. Informació proporcionada

La informació que es faciliti a les dones embarassades 
inclourà, a part de la informació general i específica 
recollida en aquesta llei, aquella referida a allotjament 
temporal, suport psicològic, suport econòmic, assesso-
rament jurídic, ajudes per naixement i integració so-
ciolaboral.

Article 16. Avaluació de la situació personal  
de la dona embarassada

1. Els centres d’atenció a la maternitat hauran d’efec-
tuar una anàlisi de la situació socioeconòmica i de les 
circumstàncies personals de la dona embarassada que 
així ho sol·liciti per avaluar la possibilitat de ser benefi-
ciària d’ajudes i prestacions, tant durant l’embaràs com 
després de produir-se el naixement.

2. Aquesta anàlisi haurà de ser comunicat en el menor 
termini possible a la sol·licitant. El contingut d’aques-
ta anàlisi ha de ser transmès a la sol·licitant de manera 
personalitzada, suficient i comprensible.

3. De conformitat amb el que disposa l’article 8 
d’aquesta Llei, els centres d’atenció a la maternitat han 
de respectar en tot cas la confidencialitat de les dades 
que s’obtinguin de les mares embarassades i dels pares.

Secció III. Polítiques públiques a favor  
de la dona embarassada

Article 17. Pla de suport a la dona embarassada

La Generalitat de Catalunya elaborarà un Pla Integral 
de Suport a la maternitat en el qual s’inclouran els ob-
jectius fonamentals i actuacions previstes en suport de 
la dona embarassada, així com les mesures de difusió 
necessàries per donar a conèixer l’existència de la xar-
xa de suport. El Pla ha de contenir, com a mínim:

a) L’elaboració d’un catàleg de recursos i serveis de 
suport a les dones embarassades, i, en especial els cen-
tres d’atenció a la maternitat, els punts i recursos d’in-
formació i les entitats acreditades.

b) El catàleg de mesures de suport a les que podrà 
acollir la dona embarassada, especialment les que te-
nen a veure amb l’ocupació, la suficiència econòmica, 
l’allotjament i totes contribueixen a compatibilitzar la 
vida laboral i familiar.

c) Les mesures que es posaran en marxa per facilitar 
l’accés de l’embarassada o nova mare a l’ocupació, als 
recursos destinats a rendes de protecció o conceptes 
similars, a residències o habitatges adequats a la seva 
situació i als serveis de guarderia durant els primers 
anys de vida del nen.

d) La realització de campanyes públiques per infor-
mar a la interessada dels mitjans a la seva disposició 
i, especialment, la planificació de campanyes dirigi-

des als homes, especialment als adolescents, per moti-
var-los a assumir plenament la seva corresponsabilitat 
en l’embaràs.

Article 18. Ajudes socials

1. La dona embarassada gaudirà a Catalunya de prio-
ritat en l’accés a totes aquelles mesures de suport as-
sistencial que més adequades resultin en cada cas en 
funció de la seva situació social, econòmica i laboral.

2. Als efectes que preveu aquesta Llei, es computarà 
que la unitat familiar de la qual formi part la dona em-
barassada està integrada per un o més membres addi-
cionals des del moment de la fecundació, depenent del 
nombre de fills que espera, sempre que en l’aplicació 
d’aquesta fórmula s’obtingui un major benefici.

Per a la justificació, haurà d’aportar certificació mèdi-
ca que acrediti l’embaràs i la viabilitat del mateix en el 
moment de la presentació de la sol·licitud d’ajuda.

3. Si la mare embarassada no forma part de la unitat 
familiar, s’entendrà que pel fet d’estar embarassada la 
constitueix als efectes que preveu aquesta Llei.

4. El que disposa aquest article és aplicable tant a les 
ajudes finançades íntegrament per la Generalitat com 
a aquelles que es financen, totalment o parcialment, 
per mitjà de fons procedents del Estat o de la Unió Eu-
ropea, sempre que aquest còmput no s’oposi al que dis-
posa la normativa reguladora del fons d’origen.

Article 19. Escolarització

1. En els processos d’admissió d’alumnes de centres 
docents no universitaris mantinguts amb fons públics, 
els alumnes on la mare es troba en estat de gestació, es 
beneficiaran d’una puntuació idèntica a la que obtin-
drien si ja hagués nascut el seu nou germà o germans, 
en el cas de gestació múltiple.

2. Per a la justificació, haurà d’aportar certificació mè-
dica que acrediti l’embaràs en el moment de la presen-
tació de la sol·licitud d’escolarització.

Article 20. Suport en l’àmbit laboral

La Generalitat de Catalunya ha d’aprovar un pla espe-
cífic per evitar tot tracte desfavorable a les dones en el 
seu lloc de treball relacionat amb l’embaràs o la ma-
ternitat establint en el pla les mesures adequades per-
què cap dona embarassada sigui objecte de perjudici 
o discriminació laboral per motiu de el seu embaràs o 
maternitat, tant en la seva ocupació actual com en la sol-
licitud de nova ocupació així com les mesures adequa-
des de protecció relatives a la salut i a la seguretat de 
les treballadores embarassades, que hagin donat a llum 
recentment o que es trobin en període de lactància.
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Secció IV. Suport a la dona embarassada  
en situació de risc o vulnerabilitat

Article 21. Dones embarassades en especial 
situació de risc

1. Es consideren dones embarassades en especial si-
tuació de risc aquelles embarassades que per motius 
d’edat, cultura, salut, situació socioeconòmica, situa-
ció d’exclusió social, o qualsevol altra circumstància 
personal o social, trobin específiques dificultats per 
dur a terme l’embaràs.

2. Es prestarà especial atenció a l’embarassada adoles-
cent, així com a aquelles altres embarassades en situa-
ció d’especial vulnerabilitat, des del departament de 
Salut, que disposarà de protocols específics d’actuació, 
i des del departament d’Ensenyament, que facilitarà 
l’adequació a les seves necessitats.

Article 22. Prioritat en les polítiques públiques

1. La Generalitat, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, ha d’establir ajuts, prestacions i programes d’ac-
tuació, encaminats a la protecció de les dones emba-
rassades en especial situació de risc.

2. En totes les polítiques públiques de la Generalitat 
de Catalunya s’establirà, per accedir a les prestacions 
o ajudes de què es tracti, la prioritat de les dones em-
barassades en situació de risc social o desemparament, 
sempre que siguin adequades a la seva situació i que 
les destinatàries d’aquestes ajudes siguin persones fí-
siques o famílies.

3. En especial, gaudiran de preferència per disposar 
d’un allotjament digne i de les ajudes d’emergència so-
cial que resultin aconsellables en cada cas.

Article 23. Dones embarassades amb 
discapacitat i incapacitació judicial

1. La Generalitat vetllarà pel compliment dels drets de 
les dones embarassades amb discapacitat o incapacitat 
judicial per protegir la seva maternitat.

2. Se’ls ha de proporcionar les ajudes, suports i assis-
tència necessaris, des de l’inici de l’embaràs, en funció 
de la seva discapacitat o incapacitat judicial.

3. Així mateix, se’ls haurà de prestar en funció de les 
seves necessitats els suports i serveis necessaris que 
els permetin exercir les seves responsabilitats en la 
criança dels fills de la manera més apropiada.

Secció V. Suport a la dona jove embarassada

Article 24. Dones menors d’edat

Tota dona embarassada menor de divuit anys tindrà 
dret, en els Centres i Serveis que regula aquesta Llei, 

a una assistència que inclourà, almenys, les següents 
prestacions:

a) Educació per a la maternitat, adequada a la seva 
edat i a les seves circumstàncies.

b) Suport psicològic abans i després del part.

c) Intervenció familiar.

d) Suport personal en el centre docent per facilitar 
la seva formació. I, si escau, previ informe mèdic, es 
prestarà atenció escolar domiciliària.

e) Concessió de la renda mínima d’inserció, quan 
es compleixin els requisits determinats en la Llei 
10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.

f) Formació afectiva-sexual.

Article 25. Suport als estudis de les dones 
embarassades

1. Per a les dones embarassades menors de trenta anys 
que es trobin cursant estudis s’implantarà un règim es-
pecial de protecció i una assistència específica que in-
clourà, almenys, les mateixes prestacions que per a les 
embarassades menors d’edat s’estableixen en els apar-
tats anteriors.

2. El departament competent en matèria d’ensenya-
ment arbitrarà els instruments de suport necessaris per 
fer possible la continuació dels estudis per part de la 
menor d’edat embarassada, així com durant els tres 
anys següents al part, de forma compatible amb les 
exigències derivades de l’embaràs i de les obligacions 
derivades de la maternitat i de la paternitat.

3. La dona embarassada menor d’edat, durant el pro-
cés de gestació i durant els tres anys següents al part, 
té dret a l’adequació dels horaris i plans escolars a les 
seves necessitats i a la flexibilització temporal del pe-
ríode d’escolarització, que li permeti cursar els ense-
nyaments en diversos anys acadèmics. Així mateix, 
en el procés d’avaluació contínua no es consideraran 
les absències justificades derivades de les necessitats 
d’atenció al seu fill.

4. L’administració educativa competent ha de vetllar 
pel compliment d’aquesta previsió i arbitrarà els mit-
jans i mesures necessàries per fer possible l’optimitza-
ció del rendiment acadèmic de l’embarassada de forma 
compatible amb les exigències derivades de l’embaràs 
i la maternitat.

5. També es reconeixeran els mateixos drets en l’àmbit 
educatiu continguts en el present article al pare menor 
d’edat que pugui justificar un comportament de pater-
nitat responsable.



16 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 516

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 37

Secció VI. Suport a la dona embarassada 
immigrant

Article 26. Accés de les mares embarassades 
immigrants als serveis socials

La Generalitat garantirà l’accés de les embarassades 
immigrants en situació regular que acreditin una es-
tada en territori espanyol de com a mínim dos anys, 
als serveis socials en condicions d’igualtat sense que 
hi hagi cap discriminació per la seva condició d’im-
migrant.

Article 27. Informació en el seu idioma

En cas de no comprendre cap dels idiomes oficials de 
Catalunya, la Generalitat posarà a disposició de l’em-
barassada immigrant tots els mitjans necessaris que li 
facilitin la informació dels drets i prestacions recollits 
en aquesta Llei en una llengua que li sigui compren-
sible.

Article 28. Intervenció del mediador 
intercultural

En cas necessari, la Generalitat facilitarà la interven-
ció d’un mediador intercultural per tal de fer possible 
la comunicació i comprensió entre l’administració i la 
mare embarassada immigrant.

Títol III. Suport a la criança i a les mesures  
de protecció de menors

Article 29. Suport a la criança i mesures  
de protecció de menors

La Generalitat ha de fomentar programes de suport a la 
criança destinats a famílies amb dificultats en l’exerci-
ci de les funcions parentals. També impulsarà, a través 
de la sensibilització social i de les prestacions neces-
sàries, l’acolliment familiar i l’adopció com a alterna-
tives efectives d’integració familiar en tots els supòsits 
en què l’interès superior d’un menor així ho requereixi.

Article 30. Informació de les mesures  
de suport a la criança i de les alternatives 
d’integració familiar

La Generalitat posarà a disposició de les mares emba-
rassades la informació essencial sobre les mesures de 
suport a la maternitat i la criança, així com les possi-
bles mesures de protecció, especialment l’acolliment 
familiar i l’adopció, en cas que manifestin, en qualse-
vol moment, que no puguin fer-se càrrec de la criança 
després del naixement.

Article 31. Recerca d’alternatives familiars  
a la protecció de menors

1. La Generalitat, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, ha d’adoptar les mesures necessàries per a agilit-

zar la presa de decisions en els expedients de protec-
ció de menors i, quan en l’exercici de la seva funció 
protectora procedeixi a separar un menor de la seva 
família, procurarà que s’integri en un medi familiar 
alternatiu, de manera temporal o definitiva, a través 
de l’acollida i l’adopció, llevat que l’interès del menor 
aconselli una altra cosa.

2. A aquest efecte s’incrementaran els mitjans mate-
rials i humans destinats a la tramitació dels expedients 
de protecció de menors, i s’establiran mesures de revi-
sió i control de qualitat per a elaborar propostes ten-
dents a agilitzar la tramitació i millorar la seva gestió.

3. La Generalitat adoptarà les mesures necessàries per 
prevenir l’abandonament de menors, establint les vies 
perquè en aquells supòsits en què aquest pugui produ-
ir-se, els titulars de la pàtria potestat o els guardadors 
accedeixin fàcilment al sistema de protecció de me-
nors i reben una ràpida resposta del mateix.

Títol IV. Xarxes de voluntariat

Article 32. Xarxes de voluntariat de suport  
a les dones embarassades

1. La Generalitat facilitarà la creació de xarxes de vo-
luntariat de suport a les dones embarassades que els 
assisteixen durant la gestació i en els primers mesos 
després del naixement, igual que donarà suport a les 
ja existents.

2. A aquest efecte, es realitzarà anualment una convo-
catòria pública, a la qual s’haurà de donar la suficient 
publicitat, per a rebre ofertes de persones o entitats 
amb la finalitat de disposar d’un nombre suficient de 
voluntaris per a la creació i suport d’aquestes xarxes 
de voluntaris.

3. S’establiran reglamentàriament els requisits que han 
de complir les persones o entitats, així com els crite-
ris de valoració que s’aplicaran per a la selecció dels 
mateixos i els beneficis que, si escau, puguin concedir.

Títol V. Col·laboració i coordinació 
administrativa

Article 33. Coordinació interadministrativa

1. La Generalitat, en el marc d’una major eficàcia i 
eficiència de les mesures de suport i assistència a la 
maternitat, promourà mecanismes específics i instru-
ments de coordinació interadministrativa, elaborant si 
és el cas els protocols necessaris per a aquesta afecti-
vitat.

2. El que disposa l’apartat anterior serà objecte d’es-
pecial aplicació en els àmbits de la implementació so-
ciosanitària, de la coordinació en el sistema educatiu, 
en els programes de protecció i integració social, en 
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el perfeccionament dels serveis de formació i ocupa-
ció, en l’accés a l’habitatge i en tots aquells que puguin 
convergir en el suport i assistència a la maternitat.

Article 34. Col·laboració amb els municipis i les 
entitats locals

1. La Generalitat promourà la implicació dels ens lo-
cals en la difusió del coneixement de l’existència 
dels centres i punts d’assessorament i assistència que 
aquesta Llei estableix i la seva col·laboració activa en 
la difusió, aplicació i eficàcia, així com la seva millo-
ra. A aquest efecte es podran establir els convenis de 
col·laboració interadministrativa que siguin pertinents.

2. La Generalitat potenciarà la cooperació entre l’ad-
ministració autonòmica i els municipis, altres entitats 
locals i, si s’escau, les seves federacions i associacions, 
per mitjà de la celebració de convenis de col·laboració 
que millorin l’eficiència de les mesures de suport i as-
sistència a la maternitat, o de qualsevol altra forma que 
s’estimi procedent i que suposi la seva col·laboració ac-
tiva en la difusió del coneixement de les mesures de 
suport i assistència a la maternitat.

Article 35. Col·laboració amb entitats  
d’interès general

La Generalitat podrà concedir subvencions i establir 
convenis, en el marc de la legislació aplicable, amb en-
titats d’iniciativa social sense ànim de lucre, del ter-
cer sector i de l’economia social que es comprometin 
a oferir suport, assistència i assessorament a la dona 
embarassada en el sentit que preveu aquesta Llei, a fi 
d’assegurar que aquesta atenció es cobreixi en tot el 
territori de Catalunya, fins i tot a través de la constitu-
ció d’equips itinerants de suport, informació i assistèn-
cia a les dones embarassades.

Disposicions addicionals

Primera. Pla Integral de suport a la dona 
embarassada

La Generalitat de Catalunya, i més concretament els 
departaments competents en matèria de salut, educa-
ció, habitatge, transports, emigració, treball, benestar 
i igualtat, elaboraran, en el termini d’un any, un pla 
integral de suport a la dona embarassada que inclogui 
les oportunes accions i objectius per fer realitat els re-
cursos de suport recollits en aquesta llei.

Segona. Modificació de la Llei 10/1997,  
del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció

S’afegeix un cinquè punt a l’article 5 de la Llei 10/1997, 
de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, que resta 
redactat de la manera següent:

«5. Quan alguna de les persones que formi part de la 
unitat familiar sigui una dona embarassada, es consi-

derarà, a tots els efectes que preveu aquesta Llei, que 
la unitat familiar està integrada per un o més membres 
addicionals depenent del nombre de fills que espera, 
sempre que en aplicació d’aquesta fórmula s’obtingui 
un major benefici. Aquesta circumstància s’acreditarà 
per mitjà de la presentació de la corresponent certifi-
cació mèdica.»

Tercera. Modificació de la Llei 12/2007,  
d’11 d’octubre, de serveis socials

Es modifica l’article 11 de la Llei 12/2007, d’11 d’octu-
bre, de serveis socials, que resta redactat de la manera 
següent:

«Article 11. Protecció dels drets dels infants i els ado-
lescents i de les mares embarassades

En el cas dels nens i adolescents i també de les mares 
embarassades en situació de risc, el règim jurídic de 
protecció ha d’establir la forma d’exercir els drets esta-
blerts pels articles 8, 9 i 10 en l’àmbit dels serveis i els 
recursos per als nens i els adolescents.»

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions que del ma-
teix rang o d’un rang inferior jurídic que s’oposin al 
que estableix aquesta Llei o la contradiguin.

Disposicions finals

Primera. Desenvolupament reglamentari

Es faculta al Govern i als titulars dels departaments 
competents en les matèries contingudes en la present 
llei perquè dictin les disposicions necessàries per a 
desplegar i executar aquesta llei i perquè adoptin les 
mesures pertinents amb la mateixa finalitat.

Segona. Efectes econòmics i pressupostaris

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents referents a la Proposició de llei 
de protecció a la maternitat

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei

De vegades la dona ha d’enfrontar-se a un embaràs en 
circumstàncies adverses per a ella i el seu entorn més 
proper, com la manca d’una relació familiar estable, 
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la minoria d’edat, la inestabilitat laboral o manca de 
recursos econòmics. Aquestes situacions, juntament 
amb l’absència d’informació suficient i del suport ne-
cessari condueixen al fet que moltes dones es veuen 
condicionades a interrompre el seu embaràs per falta 
de suports.

En una societat desenvolupada cap dona hauria de 
quedar en situació de risc d’exclusió social només per 
estar embarassada i veure’s abocada per això a sospe-
sar la decisió d’avortar. Una societat que deixa sola i 
abandonada a la dona davant els problemes reals que 
li pot generar un embaràs imprevist no és una societat 
justa que respongui als requeriments propis d’una de-
mocràcia avançada com exigeix la nostra Constitució 
i el nostre Estatut.

L’objecte d’aquesta proposició de llei és crear una polí-
tica pública de suport a la dona embarassada que l’aju-
di a poder optar en llibertat per la maternitat, que su-
posi aconseguir majors cotes de justícia social i ajudar 
a sensibilitzar la nostra societat sobre la importància 
i el valor personal i social de l’embaràs i la materni-
tat. Es fa necessari, en conseqüència, articular els di-
ferents recursos públics i privats que hi ha a disposi-
ció de la dona embarassada perquè, tenint informació 
sobre els mateixos, pugui accedir-hi en funció de les 
seves diferents necessitats i poder actuar en llibertat.

2. Normativa afectada

– Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’in-
serció.

– Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials.

3. Competència

– Article 153 de la Llei Orgànica 6/2006, del 19 de 
juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya.

– Article 166 de la Llei Orgànica 6/2006, del 19 de 
juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya.

4. Afectacions pressupostàries

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez Serra, 
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María José García 
Cuevas, Alícia Alegret i Martí, Eva García Rodríguez, 
Dolors López Aguilar, Ma Dolors Montserrat i Culle-
ré, Marisa Xandri Pujol, José Antonio Coto Roquet, 
Sergio García Pérez, Rafael López Rueda, Rafael Lu-
na Vivas, Juan Milián Querol, Manuel Reyes López, 
Jordi Roca Mas, Fernando Sánchez Costa, Sergio San-
tamaría Santigosa, diputats, GP PPC

Proposició de llei de rebaixa de l’impost so-
bre successions i donacions
Tram. 202-00088/10

Presentació
GP PPC

Reg. 108430 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta, Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Ser-
ra, portaveu adjunt, Pere Calbó i Roca, diputat, Ma-
ría José García Cuevas, diputada, Alicia Alegret Mar-
tí, diputada, Eva García Rodríguez, diputada, Dolors 
López Aguilar, diputada, Maria Dolors Montserrat i 
Culleré, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Jo-
sé Antonio Coto Roquet, diputat, Sergio García Pé-
rez, diputat, Rafael López Rueda, diputat, Rafael Lu-
na vives, diputat, Juan Milián Querol, diputat, Manuel 
Reyes López, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Fer-
nando Sánchez Costa, diputat, Sergio Santamaría San-
tigosa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
100.b del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posició de llei següent:

Exposició de motius

L’any 2011, seguint l’exemple d’altres governs autonò-
mics i gràcies a acords polítics en aquest sentit, Cata-
lunya es va sumar a la llista de comunitats autònomes 
en les que, a la pràctica, l’impost sobre les successions 
quedava suprimit.

La Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions, va incloure l’article 58 bis en 
el que es creava per als contribuents dels grups I i II 
una bonificació del 99% de la quota tributària de l’im-
post sobre successions en les adquisicions per causa 
de mort.

Aquesta bonificació va representar generalitzar 
l’exempció de l’impost per a la majoria dels contribu-
ents catalans, donant així resposta a una forta deman-
da social.

L’any 2014 però, aquest règim va ser modificat. La 
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, ad-
ministratives, financeres i del sector públic, va man-
tenir la bonificació del 99% per als cònjuges, però va 
introduir una graduació progressiva de la bonificació 
per a la resta de contribuents del grup I i II. D’aques-
ta forma, la generalització de la bonificació va quedar 
suprimida.

L’objectiu d’aquesta proposició es tornar a la situació 
anterior a la modificació introduïda per la Llei 2/2014, 
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del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, fi-
nanceres i del sector públic.

En aquest sentit, la proposició de llei suprimeix l’apar-
tat 6 de l’article 122 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, 
pel que es manté la redacció inicial del l’article 58 bis 
introduït per la Llei 3/2011, del 8 de juny, i per tant, 
tornar a quedar vigent la bonificació del 99% per als 
contribuents dels grups I i II en la quota tributària de 
l’impost sobre les successions en les adquisicions per 
causa de mort.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposició de llei de rebaixa de l’impost  
sobre successions i donacions

Article únic

Es deroga l’apartat 6 de l’article 122 de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, fi-
nanceres i del sector públic que modifica l’article 58 bis 
de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions.

Disposicions finals

Primera. De modificació de la disposició final 
primera de la Llei 19/2010, del 7 de juny,  
de regulació de l’impost sobre successions  
i donacions

S’addiciona un nou apartat 1 bis, a la disposició final 
primera de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació 
de l’impost sobre successions i donacions, amb el re-
dactat següent:

«1 bis. En allò que disposa l’article 58 bis, aquesta llei 
s’aplica als fets imposables meritats a partir de l’1 de 
gener de 2016.»

Segona. Efectes econòmics i pressupostaris

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’1 de gener de 2016.

Antecedents referents a la Proposició  
de llei de rebaixa de l’impost sobre  
successions i donacions

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei

L’any 2011 a Catalunya e va crear, per als contribuents 
dels grups I i II, una bonificació del 99% de la quota 

tributària de l’impost sobre successions en les adquisi-
cions per causa de mort.

Aquesta bonificació va representar generalitzar 
l’exempció de l’impost per a la majoria dels contribu-
ents catalans, donant així resposta a una forta deman-
da social.

L’any 2014 però, aquest règim va ser modificat. Es va 
mantenir la bonificació del 99% per als cònjuges, pe-
rò va introduir una graduació progressiva de la boni-
ficació per a la resta de contribuents del grup I i II. 
D’aquesta forma, la generalització de la bonificació va 
quedar suprimida.

L’objectiu d’aquesta proposició es tornar a la situació 
anterior a la modificació introduïda per la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, fi-
nanceres i del sector públic, i per tant, mantenir vigent 
la bonificació del 99% per als contribuents dels grups I 
i II en la quota tributària de l’impost sobre les succes-
sions en les adquisicions per causa de mort.

2. Normativa afectada

– Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, ad-
ministratives, financeres i del sector públic.

– Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions

3. Competència

– Llei 22/2009, del 18 de setembre, per la qual es regu-
la el sistema de finançament de les comunitats autòno-
mes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia.

– Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

4. Afectacions pressupostàries

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez Serra, 
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María José García 
Cuevas, Alícia Alegret i Martí, Eva García Rodríguez, 
Dolors López Aguilar, Ma Dolors Montserrat i Culle-
ré, Marisa Xandri Pujol, José Antonio Coto Roquet, 
Sergio García Pérez, Rafael López Rueda, Rafael Lu-
na Vivas, Juan Milián Querol, Manuel Reyes López, 
Jordi Roca Mas, Fernando Sánchez Costa, Sergio San-
tamaría Santigosa, diputats, GP PPC
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 

AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució de reconeixement de 
la trajectòria d’Ovidi Montllor
Tram. 250-01406/10

Esmenes presentades
Reg. 106975 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 06.03.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 106975)

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

Del punt 2

«2. Insta el Govern a col·laborar en els actes de record 
i homenatge a Ovidi Montllor durant l’any 2015.»

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

Del punt 4

«4. Insta el Govern a coordinar-se amb les institucions 
valencianes i en concret amb l’Ajuntament d’Alcoi per 
promoure actes conjunts en record d’Ovidi Montllor.»

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
centres penitenciaris amb personal mèdic i 
de vigilància
Tram. 250-01417/10

Esmenes presentades
Reg. 109033 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 11.03.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 109033)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a dispo-
sar de la plantilla dels centres penitenciaris adequada 
a les necessitats reals en cada moment, per garantir la 
seguretat dels treballadors i dels interns.»

Proposta de resolució de suport als Campa-
mentos Dignidad d’Extremadura
Tram. 250-01425/10

Esmenes presentades
Reg. 109032 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 11.03.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 109032)

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

De refosa dels punts 1, 2 i 3

«El Parlament de Catalunya expressa la seva solidari-
tat amb el poble extremeny, atesos els múltiples lligams 
personals, familiars o de simpatia que ens uneixen, i 
manifesta la conveniència de trobar vies de solució a 
les situacions de pobresa i desigualtat que l’afecten.»

Proposta de resolució sobre la qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona
Tram. 250-01427/10

Esmenes presentades
Reg. 106076; 109025 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CTS, 10.03.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 106076)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (1)

D’un nou paràgraf

«– Fer extensiu els estudis de qualitat de l’aire a altres 
poblacions properes al complex petroquímic i entorn 
metropolità de Tarragona.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (2)

D’un nou paràgraf

«– Aplicar les mesures per reduir les emissions loca-
litzades i difuses dels compostos químics detectats en 
aquest estudi que sobrepassen els estàndards de qua-
litat de l’aire així com la incorporació i el control dels 
que encara no figuren en la Xarxa de Vigilància de 
Prevenció de la Contaminació (XVPC) de la Generali-
tat de Catalunya.»

Fascicle segon
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (3)

D’un nou paràgraf

«– Introduir en els sistemes d’avaluació del Pla de 
qualitat de l’aire aquells contaminants que actualment 
no es contemplen en els programes d’avaluació de la 
contaminació i que a nivell internacional se’n conei-
xen límits de qualitat.»

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 109025)

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

Del punt 1

«1. Impulsar la creació d’una Taula de sostenibilitat 
ambiental del Camp de Tarragona constituïda, com a 
mínim, per representants de l’administració de la Ge-
neralitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
i del Departament de Salut, de l’administració públi-
ca local de l’àmbit afectat, dels estaments universitaris 
que desenvolupen recerques al respecte i de les enti-
tats procedents de la societat civil i de representants 
de l’Associació Empresarial Química de Tarragona 
(AEQT). Aquesta taula tindrà entre els seus principals 
objectius donar a conèixer les mesures de prevenció 
ambiental dels diferents sectors industrials, en especial 
de les empreses associades a l’AEQT, així com actua-
litzar la informació en matèria de qualitat de l’aire a 
les entitats participants.»

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

Del punt 3

«3. Revisar les condicions establertes per reduir les 
emissions d’1,3 butadiè i benzè de les instal·lacions 
que emeten aquests contaminants, així com iniciar les 
accions necessàries per fer els requeriments addicio-
nals d’acord amb el que preveu la normativa.»

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

Del punt 4

«4. Analitzar quin és el mètode més adient per avaluar 
l’1,3 butadiè, buscar les ubicacions més idònies per a 
la seva determinació i iniciar les actuacions necessà-
ries per a la implantació dels sistemes de mesura.»

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Serra de Miralles i de la Secció 
d’Estudis Secundaris Tordera
Tram. 250-01434/10

Esmenes presentades
Reg. 109028; 109038 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEU, 10.03.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 109028)

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

Del punt 1

«1. Trobar amb diàleg amb l’ajuntament i la comunitat 
educativa del municipi una solució adequada per a la 
continuïtat dels alumnes de l’escola Serra de Miralles 
al nou institut de Tordera.»

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

Del punt 3

«3. Trobar la fórmula més adequada per possibilitar 
la construcció de l’equipament per al nou institut de 
Tordera.»

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 109038)

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

«1. Garantir el futur i la continuïtat de l’escola Serra 
de Miralles i del nou institut de Tordera (Maresme) i 
treballar el consens amb l’ajuntament i la comunitat 
educativa pel que fa a les adscripcions de primària a 
secundària.»

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

«3. Estudiar, d’acord amb el calendari acordat segons 
el punt anterior, les fórmules més adequades per in-
cloure en els pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya una partida pressupostària per destinar a la 
construcció del nou equipament per al nou institut de 
Tordera.»
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Proposta de resolució sobre els canvis en el 
model d’atenció domiciliària
Tram. 250-01475/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

Proposta de resolució sobre la preservació 
del Poble Vell de Corbera d’Ebre
Tram. 250-01476/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

Proposta de resolució sobre el Consorci Sa-
nitari de Terrassa
Tram. 250-01477/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

Proposta de resolució sobre la revisió dels 
expedients sancionadors oberts arran d’una 
acció reivindicativa de la Plataforma Stop 
Pujades Transport Públic
Tram. 250-01478/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la Llei de l’Estat 27/2014, de l’impost so-
bre societats
Tram. 250-01479/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla pluriennal dels centres urbans sos-
tenibles
Tram. 250-01480/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’ensenyaments musicals superiors
Tram. 250-01481/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació i millorament de l’Hospital de Vilade-
cans
Tram. 250-01482/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

Proposta de resolució sobre les obres del 
centre de rehabilitació emplaçat a l’edifici 
del CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de 
Llobregat
Tram. 250-01483/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

Proposta de resolució sobre la planificació 
i el desenvolupament de la farmàcia comu-
nitària
Tram. 250-01484/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels supòsits d’exempció fiscal per a les as-
sociacions
Tram. 250-01486/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.
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Proposta de resolució sobre la formació 
continuada del personal penitenciari
Tram. 250-01490/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’atenció continuada del CAP Es-
parreguera
Tram. 250-01491/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2015 al 25.03.2015).
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.
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Proposta de resolució de rebuig del nou cur-
rículum de religió a l’educació obligatòria i al 
batxillerat
Tram. 250-01496/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 107859 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Ministerio de Educación ha publicat al Butlletí Ofi-
cial de l’Estat (BOE) el currículum de l’assignatura de 
religió a primària i a secundària d’acord amb el que 
promou la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Edu-
cativa (LOMCE).

Tal i com marquen els acords preconstitucionals entre 
l’Estat i el Vaticà, a través del Concordat, el contingut 
d’aquesta assignatura l’ha de desenvolupar la Confe-
rència Episcopal. En aquesta ocasió, el currículum de 
religió catòlica té 23 pàgines i torna a intentar adoc-
trinar els alumnes incorporant pregàries a primària i 
suprimint pràcticament tots els continguts d’altres re-
ligions a l’ESO, vulnerant així el dret que ha de tenir 
qualsevol alumne a tenir coneixement de totes les re-
ligions com a element cultural present al nostre món, 
però prioritzant el dogma del cristianisme que torna 
dins de les aules quan hauria de ser un element que no 
traspassés l’esfera privada de la persona.

Segons el nou currículum, els docents hauran d’ex-
plicar als alumnes de primària continguts relacionats 
amb «la creació com a regal de Déu», o l’obligatorietat 
de resar.

Tots els experts en pedagogia coincideixen en analit-
zar que aquest nou currículum vulnera la aconfessi-
onalitat de l’Estat espanyol i situa el model educatiu 
espanyol fora del marc comparat de la UE.

D’altra banda, les organitzacions de pares i mares 
d’alumnes ja han sortit públicament a demanar al con-
junt de les famílies no matriculin els seus fills i filles 
a l’assignatura de religió com a manera de protesta pel 
que es considera una voluntat d’adoctrinar i, per això, 
segons aquestes organitzacions de la Comunitat edu-
cativa, s’hauria d’impartir a les esglésies i no a les es-
coles.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:

1) Rebutja frontalment el nou currículum de l’assigna-
tura de religió a l’educació obligatòria (Primària i Se-
cundària) i batxillerat, com a conseqüència de l’aplica-
ció de la LOMCE.

2) Insta el Govern a fer les gestions oportunes da-
vant del Govern de l’Estat a fer totes les modifica-
cions oportunes per tal de garantir un sistema educatiu 
aconfessional.

3) Insta el Departament d’Ensenyament a dur a terme 
totes les gestions necessàries per evitar l’adoctrina-
ment que suposa el nou currículum de religió i establir 
un Pla per garantir la laïcitat dins del model educatiu 
català.

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’abocador de 
Cruïlles
Tram. 250-01497/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 107865 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, 
diputat, Salvador Milà i Solsona, diputat, Hortènsia 
Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va 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 re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat dia 12 de desembre de 2014 es varen reunir a 
Cruïlles (Baix Empordà) el Conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Hble. Sr. Santi Vila i els seus col·laboradors 
i col·laboradores (la Directora del Servei de Qualitat 
Ambiental, Assumpta Ferran; el Director de l’Agència 
de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost; el 
Delegat Territorial i Cap de Serveis de la Conselleria), 
l’Alcalde i la totalitat del consistori de l’Ajuntament de 
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Cruïlles, representants de la Plataforma Alternativa a 
l’Abocador de Cruïlles (PAAC) i del CEPA-EdC.

En dita reunió es va acordar la «creació d’una comis-
sió de seguiment» per realitzar la «diagnosi de l’estat 
de l’abocador i l’estudi de els alternatives» per recupe-
rar el paratge de Vacamorta i donar compliment a la 
sentència, determinar quina comissió ha d’estar par-
ticipada per l’Ajuntament de Cruïlles, les Direccions 
Generals i agències del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat (ARC, ACA, Direcció General de Qualitat 
Ambiental, etc.), la PAAC, el CEPA i la incorporació 
d’experts independents. La Comissió s’havia d’haver 
format a mitjans del mes de gener de 2015, i s’havia 
d’haver signat un «conveni entre les parts implicades» 
on es determinessin els compromisos acordats a la tro-
bada, entre ells que s’hauria de trobar el compromís 
pel qual la Generalitat deixaria sense efectes l’autorit-
zació ambiental del passat 12 de juny de 2012.

Els acords amb el Conseller van ser clars i satisfactoris 
però no s’han complert fins al moment.

Aquests acords són una forma de cooperació entre les 
parts per resoldre un problema tan greu i important. 
Ja que si no s’actua ara i amb cooperació, més enda-
vant es poden causar perjudicis a la Generalitat amb 
el compliment forçós de la sentència amb implicaci-
ons greus com el pagament de sancions i altres, en 
tant que amb els acords s’aconsegueix deixar en «sus-
pens l’execució de la sentència» i alhora complir els 
objectius pels quals s’havia de crear la comissió; i si 
en algun moment s’incompleixen, ens reservem el dret 
d’instar-lo de nou.

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

Proposta de resolució

1. Donar compliment d’immediat als acords adoptats 
el passat dia 12 de desembre de 2014 pel Conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Santi Vila i els seus 
col·laboradors i col·laboradores amb l’Alcalde i tot el 
consistori de l’Ajuntament de Cruïlles, representants 
de la PAAC i del CEPA-EdC.

2. Crear de forma immediata la «comissió de segui-
ment» per realitzar la «diagnosi de l’estat de l’aboca-
dor i l’estudi de els alternatives per recuperar el parat-
ge de Vacamorta» i donar compliment a la Sentència, 
determinar quina comissió ha d’estar participada per 
l’Ajuntament de Cruïlles, les Direccions Generals i 
agències del Departament de Territori i Sostenibilitat 
(ARC, ACA, Direcció General de Qualitat Ambiental, 
etc.), la PAAC, el CEPA i la incorporació d’experts in-
dependents.

3. Signar un conveni entre les parts implicades on es 
determinin els compromisos acordats a la trobada, en-
tre ells que s’hauria de trobar el compromís pel qual 

la Generalitat deixaria sense efectes l’autorització am-
biental del passat 12 de juny de 2012.

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Marc Vidal i Pou, 
Salvador Milà i Solsona, Hortènsia Grau Juan, dipu-
tats, GP ICV-EUiA

Proposta de resolució de condemna dels 
fets que es van produir en el Carnaval del 
2015 a Solsona
Tram. 250-01498/10

Presentació
GP C’s

Reg. 107868 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senta la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals.

Exposició de motius

Els recents esdeveniments que han tingut lloc a les 
festes del Carnaval de Solsona 2015 han de ser denun-
ciats. És inacceptable cap manifestació ja sigui de cai-
re popular o institucional que inciti a la violència, a la 
discriminació i a la divisió de la ciutadania. Els esde-
veniments que van tenir lloc a Solsona el passat 21 de 
febrer van ser doblement greus, tant pel desenvolupa-
ment de la festa en sí, organitzada per l’Associació de 
Festes del Carnaval de Solsona i l’Ajuntament de Sol-
sona, com pels comentaris del programa de televisió 
local La Xarxa que ho emetia en directe.

És del tot inacceptable que una festa popular hagi estat 
instrumentalitzada en benefici ideològic d’uns pocs. 
Lamentem profundament que tant l’Associació de Fes-
tes del Carnaval de Solsona com l’Ajuntament de Sol-
sona no hagin respectat la pluralitat d’opcions políti-
ques de tots els seus habitants i especialment volem fer 
patent la nostra preocupació per la ignominiosa crida a 
la violència en contra d’aquells que no pensen com els 
organitzadors d’aquesta celebració popular.

És necessari recordar que l’alcalde i l’alcaldia de Sol-
sona es troben al servei de tots els solsonins, no només 
d’aquells que els varen votar, i han de fer-ho de manera 
equànime, no discriminatòria i tractant de resoldre els 
problemes dels ciutadans i no creant-ne de nous ins-
trumentalitzant la seva acció de govern i les festes po-
pulars per tal d’aconseguir foscos interessos polítics.
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Per aquests motius, el grup parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya

1. Condemna de forma clara els fets que van tenir lloc 
el passat 21 de febrer a Solsona, ja que van constituir 
una veritable i galdosa pedagogia de l’odi que incita 
gratuïtament a la violència, a la discriminació i a la di-
visió de la ciutadania.

2. Mostra el seu total rebuig a les imatges emeses per 
televisió del Carnaval de Solsona per La Xarxa (Xarxa 
Audiovisual Local, SL) així com als xenòfobs comen-
taris tant del presentador com del comentarista, en Va-
lentí Vilagines.

3. Denuncia l’ús d’un cartell del Carnaval de Solsona 
2015 a la xarxa social Twitter amb una crida gratuïta 
a la violència i a la força per mitjà d’armes de foc, tot 
fent una perillosa pedagogia de l’odi, fent una crida a 
«matar espanyols».

4. Declara que la cultura popular i les seves tradici-
ons mai no tenen cap altre objectiu que la germanor, la 
convivència i la participació lúdica i festiva dels veïns 
de la mateixa localitat, i mai no cerquen l’assoliment 
d’uns objectius polítics que a més, en aquest cas con-
cret, atempten contra drets fonamentals de les perso-
nes com la seva pròpia vida, les seves creences, la lli-
bertat de pensament o la pròpia ideologia.

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s

Proposta de resolució sobre la mort de dos 
joves a les Llosses el 14 de gener de 2015 i 
la revisió dels protocols d’actuació per a les 
emergències en zones no urbanes
Tram. 250-01499/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 107883 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat, Jaume Bosch i Mestres, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El model del sistema d’emergències de Catalunya ha 
de poder garantir que si un ciutadà pateix una emer-
gència ha de poder rebre sempre una resposta ràpida, 
coordinada i efectiva.

El passat 26 de gener a la Comissió d’Interior del Par-
lament de Catalunya va comparèixer el Conseller d’In-
terior per explicar els fets ocorreguts la matinada del 
passat 14 de gener de 2015, en la qual dos joves morien 
a l’interior del seu vehicle en una pista forestal situada 
entre els municipis de Campdevànol i Les Lloses.

Prèviament un dels joves va trucar al 112 alertant de la 
situació en la que es trobaven i alertant de l’estat d’un 
d’ells. Malgrat tot els esforços en la seva localització i 
salvament res va evitar el fatal desenllaç. Del l’anàlisi 
dels fets succeïts, cal extreure’n propostes de millora 
que evitin incongruències i descoordinació en l’ope-
ratiu d’emergència que es van produir aquella fatídica 
matinada.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
les mesures següents:

1. En relació als fets succeïts la matinada del 14 de 
gener de 2015, en els quals van ser trobats sense vi-
da dos joves a la pista forestal de Les Llànties entre 
Campdevànol i Les Lloses, lliurar una còpia als Grups 
Parlamentaris els informes interns que ha elaborat, la 
transcripció de la trucada o trucades que es van efec-
tuar des del 112 i la traçabilitat de les accions dutes a 
terme de des la trucada d’Alfonso Picado fins que els 
va trobar els cossos sense vida d’ambdós joves.

2. El 112 revisarà la formació dels seus operadors en-
vers les emergències a les zones no urbanes, on la lo-
calització de les persones presenta més dificultats tant 
per l’orografia com per una pitjor cobertura del siste-
ma de telefonia

3. El Departament d’Interior implementarà, amb ca-
ràcter d’urgència, un sistema de geolocalització de les 
trucades d’emergència al 112, que complint els requi-
sits legals, permeti als cossos d’emergències conèixer 
la localització exacte de les persones i facilitar al mà-
xim el seu salvament o rescat.

4. El Departament d’Interior estudiarà la inclusió de 
les aplicacions mòbils actualment existents, indepen-
dentment de les que pugui estar desenvolupant el ma-
teix Departament, que contenen la geolocalització en 
casos d’emergència en els protocols del 112.

5. Implementar un sistema, en les zones de baixa co-
bertura, amb les companyies telefòniques en el qual 
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des del 112 es pugui retornar una trucada a una perso-
na que ha sol·licitat els seus serveis.

6. El Departament d’Interior revisarà els seus proto-
cols de comunicació d’emergències envers els Ajunta-
ments, conjuntament amb les associacions municipa-
listes de Catalunya.

7. El Departament d’Interior revisarà els seus proto-
cols de comunicació d’emergències envers la Direcció 
General de Protecció Civil, així com els dispositius 
necessaris per millorar la seva coordinació amb els 
sistema d’emergències.

8. El Departament d’Interior revisarà els seus pro-
tocols de comunicació d’emergències amb els cossos 
de Bombers, així com els dispositius necessaris per 
millorar la seva coordinació amb els sistema d’emer-
gències.

9. En el termini de 3 mesos, el Departament d’Interi-
or elaborarà un informe a fi de que el servei d’emer-
gències es pugui dotar de mitjans aeris, tripulats o no, 
amb els quals poder fer recerca nocturna.

10. Es dotarà als Parcs de Bombers de vehicles 4x4, 
prioritàriament en aquells ubicats en zones rurals i de 
muntanya.

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; David Companyon i 
Costa, Jaume Bosch i Mestres, diputats, GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el Pla de gestió 
d’espais naturals de protecció especial de 
Catalunya 2015-2020
Tram. 250-01500/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 107965 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

En els darrers dies hem assistit a tota una sèries de 
declaracions aparegudes en diversos mitjans de co-
municació, en les quals el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural posa 

en dubte la professionalitat dels actuals directors i di-
rectores dels parcs naturals i nacionals de Catalunya. 
Directors i directores que han fet possible, gràcies a 
l’interès, l’esforç, la vocació, la il·lusió i el compromís 
de totes les persones que al llarg dels anys han format 
part dels equips de gestió dels parcs naturals de Cata-
lunya, que aquesta gestió donés lloc a un model gene-
rador d’experiències d’èxit reconegudes internacional-
ment i, fins fa pocs anys, capdavanteres, com a model, 
en l’àmbit de tot l’Estat i d’Europa. Persones que, en 
tot moment, amb voluntat de servei públic, han gestio-
nat amb eficiència uns recursos que històricament han 
estat sempre per sota de les necessitats reals.

Igualment, i després de fer-se esperar cinc anys, i a 
escassos mesos de les ja anunciades eleccions al Par-
lament de Catalunya de setembre de 2015, es presen-
ta un Pla estratègic de gestió que, si bé recull moltes 
de les propostes fetes repetidament des dels mateixos 
parcs, incorpora també, un seguit de mesures que de-
noten un significatiu desconeixement de la realitat dels 
ENPE i del seu paper en el territori, alhora que en la 
seva difusió pública posa en dubte la professionalitat 
del col·lectiu de directores i directors dels parcs i se’ls 
fa responsables d’una situació que, en realitat, té unes 
causes ben diferents.

Val a dir que diverses entitats ecologistes ja han criti-
cat durament el nou Pla de gestió d’espais naturals pro-
tegits de Catalunya 2015-2020 perquè segons afirmen, 
aquest Pla només vol mercantilitzar els parcs naturals 
i els converteix en parcs d’atraccions per fer negoci.

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. Aturar l’execució del Pla de gestió d’espais naturals 
protegits de Catalunya 2015-2020 i a retirar-lo de ma-
nera immediata.

2. A negociar amb la direcció i els equips de gestió 
dels espais naturals protegits de Catalunya l’elaboració 
d’un nou Pla de gestió per als propers anys.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre l’esclerosi múl-
tiple
Tram. 250-01501/10

Presentació
GP CiU

Reg. 107979 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, president i portaveu, i Glòria Re-
nom i Vallbona, diputada, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenta la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’esclerosi múltiple és una malaltia degenerativa, crò-
nica i inflamatòria del sistema nerviós central que 
afecta el cervell i la medul·la espinal, i que està pro-
vocada pel deteriorament de la mielina, una substàn-
cia que envolta les fibres nervioses del cervell i de la 
medul·la espinal que facilita la conducció dels impul-
sos nerviosos.

Es desconeix la causa que impulsa al sistema immu-
nològic a atacar la mielina, si bé alguns estudis sug-
gereixen que la genètica pot jugar un paper en la sus-
ceptibilitat d’una persona cap a aquesta malaltia, i que 
també poden influir factors mediambientals com els 
virus i bacteris.

Els símptomes de l’esclerosi múltiple poden ser lleus o 
severs, de llarga o de curta durada, i poden aparèixer 
en diferents combinacions, segons el pacient i l’àrea 
del sistema nerviós afectada, tot i que els més fre-
qüents són: problemes de visió, entumiment de les ex-
tremitats, pèrdua d’equilibri, alteracions motores, pro-
blemes cognitius, fatiga excessiva o manca de control 
dels esfínters. Ara bé, el diagnòstic és essencialment 
clínic i cal realitzar diverses proves mèdiques.

Malauradament, en l’actualitat no hi ha cura per l’es-
clerosi múltiple, si bé la rehabilitació dirigida per un 
equip interdisciplinari de professionals mèdics, junta-
ment amb la teràpia farmacològica integrada constitu-
eix el tractament més adequat.

En els darrers anys, s’han trobat diversos medica-
ments que són eficaços en el tractament de la malal-
tia, frenant-ne el seu desenvolupament i combatent els 
símptomes. Però no és suficient per combatre-la, i se-
ria necessari impulsar treballs de recerca biomèdica 
independents, amb l’esperança de trobar solucions te-
rapèutiques per a la curació de l’esclerosi múltiple.

A Catalunya hi ha molt potencial privat d’inversió, 
gràcies al teixit d’empreses familiars petites i mitja-
nes que generen beneficis. Aquests inversors busquen 

projectes en àrees que coneguin, i per això rarament 
s’acosten a sectors científics. D’altra banda, a Catalu-
nya hi ha un teixit de petites empreses relacionades 
amb la medicina (farmacèutiques, biotecnològiques, 
de dispositius mèdics o e-health) que podrien conso-
lidar els seus projectes si tinguessin accés a capital.

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

Proposta de resolució

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

– Divulgar a nivell institucional sobre l’esclerosi múl-
tiple i el seu impacte en la vida diària de pacients i fa-
miliars, incrementant-ne així la conscienciació social, 
i sobre la importància de la recerca en aquest àmbit, i 
també de la necessitat d’aportacions econòmiques al 
respecte.

– Instar el Govern de l’Estat, davant de la manca 
d’atenció adequada vers el mecenatge científic, a pro-
moure una llei de mecenatge que faciliti la incorpora-
ció de capital a projectes científics per tal de crear un 
entorn legal que reguli i doni seguretat i incentius als 
mecenes.

– En el marc de l’estratègia industrial de Catalu-
nya, facilitar la connexió entre el petit capital català 
i les empreses del sector biomèdic, impulsant les col-
laboracions públiques-privades, la creació d’un fons 
mixt públic-privat per invertir en projectes de recerca 
translacional, que donarien seguretat als petits i mit-
jans inversors i podrien servir de guia per detectar bo-
nes oportunitats d’inversió, i altres eines com avals per 
emprenedors podrien facilitar l’accés al crèdit.

Palau del Parlament, 3 de març de 2015.

Jordi Turull i Negre Glòria Renom i Vallbona
Portaveu GP CiU Diputada GP CiU

Proposta de resolució sobre el projecte mu-
seogràfic del centre d’interpretació d’art ru-
pestre del Cogul
Tram. 250-01502/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 108198 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Re-
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glament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

L’art rupestre constitueix un excepcional document 
arqueològic, i per tant històric, que ens permet conèi-
xer d’una manera visual i gràfica l’imaginari dels nos-
tres avantpassats, caçadors-recol·lectors i agricultors-
ramaders. Catalunya compta amb més d’un centenar 
d’aquests conjunts que ens transmeten la cultura, les 
creences i la vida de les antigues poblacions prehistò-
riques. La seva importància ha estat reconeguda per la 
UNESCO, que ha declarat Patrimoni de la Humanitat 
l’art rupestre de l’arc mediterrani de la península Ibè-
rica.

D’entre tots, tres són els conjunts més importants del 
nostre país: el dels Abrics de l’Ermita a Ulldecona 
(Montsià), el de les Muntanyes de Prades a Montblanc 
(Conca de Barberà) i la Roca dels Moros al Cogul (les 
Garrigues). Els dos primers, gaudeixen d’un Centre 
d’Interpretació associat que contribueix a la conserva-
ció i divulgació i promou el desenvolupament turístic 
i econòmic del seu entorn, però el tercer, gestionat pel 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, es troba actual-
ment en un preocupant estat de semi-abandonament.

La Roca dels Moros abriga un dels conjunts rupestres 
més importants de la península, amb vestigis que es 
remunten al VII mil·lenni A. C. Alguns especialistes, 
a manera d’hipòtesi, proposen que es tractés d’un san-
tuari, punt de pelegrinatge i de reunió o congregació, 
on s’hi realitzaven ritus i cerimònies relacionades amb 
la fertilitat i la renovació. El fris pintat recull un con-
junt rupestre que integra 42 figures pintades, d’entre 
les quals destaca la famosa representació d’una dan-
sa fàl·lica, on un petit personatge actuaria com a eix 
central d’una mena de dansa protagonitzada per un 
conjunt de nou dones que l’envolten. També inclou un 
seguit d’inscripcions molt posteriors, d’època ibèrica 
i romana.

El conjunt del Cogul és conegut des de principis del 
segle xx. Prova de la seva importància és que fou pro-
tegit del vandalisme potencial amb una tanca metàl·lica 
(encara existent) i assignant-hi un funcionari per a ges-
tionar in situ les visites guiades. Amb tot, la situació de 
les pintures es mantenia en un cert grau de precarie-
tat. No fou fins l’any 2005 quan es va plantejar la seva 
valorització. Al llarg d’uns cinc anys s’hi han destinat 
prop d’1.600.000 €, arribats des del Ministerio de la Vi-
vienda del Gobierno de España, dels Departaments de 
Cultura, de Medi Ambient i d’Agricultura Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació 
de Lleida, del Consell Comarcal de les Garrigues i de 
l’Ajuntament del Cogul. Amb aquests fons s’ha assolit 
la compra, habilitació dels terrenys pròxims a la Roca i 
desviament de l’antiga carretera, així com la construc-

ció del Centre d’Interpretació (CIAR) i d’una zona de 
pàrquing i la neteja del conjunt rupestre.

Il·lusionada amb el projecte, la societat local va cons-
tituir l’any 2008 l’Associació d’Amics de les Pintures 
Rupestres del Cogul. L’entitat té com a finalitat contri-
buir a l’estudi artístic, històric, arqueològic i cultural 
del conjunt de les pintures rupestres i promoure i orga-
nitzar activitats culturals vinculades.

No obstant, l’any 2010, construït ja l’edifici del Cen-
tre d’Interpretació d’Interpretació i jubilat el funciona-
ri assignat tot amortitzant la seva plaça, tot va quedar 
aturat. Els bons auguris s’esfumaren i el recinte, una 
gran carcassa buida, va quedar tancat i abandonat. La 
següent fase del projecte, que havia de dur l’electri-
citat al centre i desenvolupar el projecte museogràfic 
(dissenyat per l’estudi d’Ignasi Cristià) i els materials 
de desenvolupament del discurs expositiu, no ha pogut 
realitzar-se per, segons fons del Govern de la Gene-
ralitat, manca de recursos. Des d’aleshores, només la 
tasca voluntariosa de l’Associació d’Amics de les Pin-
tures Rupestres del Cogul fa possible que el conjunt no 
caigui en l’oblit i que el seu immens potencial cultural, 
educatiu, turístic i dinamitzador no desaparegui per 
sempre.

Tot i això, el conjunt del Cogul es promociona dià-
riament des del Museu d’Arqueologia de Catalunya 
(MAC) dins la Ruta de l’Art Rupestre i s’integra dins 
la Red Europea de Primeros Pobladores y Arte Rupes-
tre Prehistórico. A més, la Diputació de Lleida utilitza 
a bastament la imatge de les pintures del Cogul com a 
reclam turístic per a les Terres de Lleida, estant pre-
sent, entre d’altres manifestacions, a la portada del ca-
tàleg d’activitats d’hivern de 2015.

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

Proposta de resolució

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

1. Que destini el pressupost corresponent per a execu-
tar el projecte museogràfic pel CIAR del Cogul, que 
recull dues àrees diferenciades: un gran fris de llum 
perimetral, destinat a mostrar els continguts i els ma-
terials necessaris per a vehicular el discurs expositiu, 
i una esfera per a la projecció d’un viatge visual per la 
prehistòria.

2. Que promogui un concurs públic, adientment dotat 
econòmicament, per tal que una empresa especialitza-
da en gestió del patrimoni dinamitzi el conjunt del mo-
nument i del centre. Entre les bases d’aquest concurs 
públic cal que s’estipuli la necessitat que l’empresa hi 
destini dues persones, amb perfils de personal titulat 
en àmbits de coneixement afins amb els continguts del 
centre i del monument, que s’encarreguin de les tas-
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ques de dinamització i gestió de l’espai en coordinació 
amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya.

3. Que faci la difusió pertinent en els àmbits educatius, 
culturals i turístics perquè el CIAR del Cogul sigui 
posat en valor i ocupi el lloc que mereix com a gran 
referents que és del patrimoni català.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

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

Proposta de resolució sobre l’increment dels 
objectius previstos en e Pla d’energia i canvi 
climàtic de Catalunya 2012-2020
Tram. 250-01503/10

Presentació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del GP ERC, Jordi 

Terrades i Santacreu, del GP SOC, Hortènsia 

Grau Juan, juntament amb un altre diputat del GP 

ICv-EUiA, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 108206 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, portaveu a la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Terra-
des i Santacreu, portaveu a la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat del Grup Parlamentari Socialista, Hor-
tènsia Grau Juan, portaveu a la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Inicia tiva per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, Quim Arrufat Ibáñez, portaveu a la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per frenar el Canvi Climàtic per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’emissió contínua de gasos d’efecte hivernacle causa-
rà més escalfament i canvis a llarg termini en totes les 
components del sistema climàtic, augmentant les pro-
babilitats d’impactes seriosos, generalitzats i irrever-
sibles sobre la gent i els ecosistemes. Limitar el canvi 
climàtic requeriria reduccions substancials i prolonga-
des de les emissions de gasos d’efecte hivernacle que, 
amb l’adaptació, poden limitar els riscos del canvi cli-
màtic.

Aquesta capçalera és part del cinquè Informe del 
Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic 
(IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) 
presentat el passat desembre de 2014 a la vintena con-
ferència de les parts (COP) de Lima, COP 20, orga-
nitzada per la Convenció Marc de les Nacions Unides 
sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC).

La mitjana global de temperatures és ara 0.8 ºC més 
alta que en l’època preindustrial. La concentració de 
diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera mai ha estat tan 
alta en la història de la humanitat i ara està en més de 
400 parts per milió (ppm CO2). L’any 2014 ha estat 
oficialment declarat com a any més càlid des que es 
tenen registres (1880). Això ho diu la comunitat cien-
tífica.

A la COP de Copenhaguen de 2009 l’únic acord que 
es va aconseguir va ser «limitar la pujada de tempe-
ratures globals per sota de 2 ºC (comparat amb l’èpo-
ca preindustrial), i prendre mesures per aconseguir 
aquest objectiu consistent amb la ciència i amb la base 
de la igualtat.

2 ºC equivalen a 450 ppm CO2. Les emissions de CO2 
el 2013 es quantifiquen en 36 gigatones (GtCO2), la 
qual cosa implica una pujada de 2-3 ppm CO2 per any. 
Les estimacions de les emissions del 2014 apunten 
fins i tot a emissions d’un 2.5% més altes. Si aques-
ta tendència no s’inverteix ràpidament, el pressupost 
romanent de carboni (50 ppm CO2) s’acabarà el 2030. 
Segons l’IPCC, aquest pressupost, perquè sigui «pro-
bable» no assolir els 2 ºC, varia des 600 a 1200 GtCO2 
per al període 2011-2100. Per posar-ho en context, des 
del 2011 al 2014 gairebé 150 GtCO2 s’han emès ja; o 
sigui, d’un quart a un vuitè del pressupost total d’emis-
sions per a la resta del segle. Per estimar el pressupost 
per al carboni utilitzat per a la producció d’energia, 
oblidem-nos de les emissions de la desforestació i de 
la producció de ciment. Fins i tot amb un control es-
tricte de les emissions d’aquests sectors, el pressupost 
romanent per a l’energia procedent de carboni es limi-
ta a només entre 5 i 20 anys d’emissions, si es manté 
el ritme de 2014.

És fàcil, la matemàtica bàsica ens revela el pressupost 
de CO2 per quedar-se per sota de 2 ºC. Fins i tot sent 
molt optimistes en les assumpcions sobre desforesta-
ció i ciment, i suposant que s’adoptin fulls de ruta vin-
culants per limitar les emissions dels països en vies de 
desenvolupament o pobres, el compromís de 2 ºC citat 
sovint per la Unió Europea requereix que el Consell 
Europeu pugi l’objectiu per 2030 a, almenys, un 80% 
de reducció de les emissions.

El principi d’igualtat ens diu que els països desenvo-
lupats tenen una responsabilitat històrica en reduir les 
emissions, al contrari que els Països en desenvolpa-
ment. Això canviarà lleugerament en la propera COP 
de Paris (desembre 2015), on tots els països hauran de 
presentar objectius de reducció d’emissions. Tanma-
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teix, la Xina ha anunciat que les seves emissions no 
arribaran al pic fins 2030. Índia farà el mateix, pro-
bablement.

El procés de la COP de la CMNUCC té la igual-
tat com a principi central que assegura als països en 
vies de desenvolupament el dret a un benestar digne. 
Aquest principi es reforçarà aquest any quan els Ob-
jectius del Desenvolupament del Mil·lenni s’actualitzin 
a Nova York al setembre.

La COP 20 de Lima ha estat criticada per la seva falta 
d’ambició, deixant la COP 21 de Paris com a darrera 
crida per salvar el planeta. El món no es pot permetre 
un altre Copenhaguen.

Els governs autonòmics poden marcar la diferència, 
com Califòrnia demostra. El governador californià 
Jerry Brown ha imposat nous objectius ambiciosos 
en el seu discurs inaugural. L’Estat hauria d’obtenir 
el 50% d’electricitat d’energies renovables en 2030, va 
dir. Va proposar també reduir fins al 50% l’ús de pe-
troli en cotxes i camions i doblar l’eficiència d’edificis 
ja construïts.

El transport representa el 27% de les emissions a Ca-
talunya, amb la qual cosa es necessita una dràstica re-
ducció de l’ús de cotxes particulars. Això es pot dur 
a terme amb un traspàs de competències als ajunta-
ments.

L’agricultura també és una gran generadora d’emis-
sions, un 11% a Espanya, a causa de la quantitat de 
maquinària que utilitza, però també als fertilitzants, 
pesticides, reg, transport i emmagatzematge. Per això 
són necessàries polítiques que fomentin l’agricultura 
ecològica, que preserva la biodiversitat i el sòl, alho-
ra que mitiga els efectes del canvi climàtic. En trac-
tar-se d’un sistema que no depèn d’inputs externs per 
mantenir la fertilitat del sòl (utilitza rotacions, adobs 
verds, lleguminoses, etc.) i l’absència de fitosanitaris 
i fertilitzants, redueix les emissions de CO2 emeses a 
l’atmosfera comparat amb l’agricultura tradicional, al-
hora que augmenta l’eficiència en retenció de carbo-
ni. Espanya és el país europeu amb major extensió de 
terres amb producció ecològica: 1’84 milions d’hec-
tàrees, producció nacional a la qual li cal un foment 
del mercat intern, recuperació de subvencions o polí-
tiques per promocionar-lo, com podria ser la introduc-
ció d’aliments ecològics en menjadors escolars.

És evident que històricament Catalunya s’ha pres se-
riosament aquestes amenaces en tots els nivells de go-
vern. La institució de l’Oficina del Canvi Climàtic, la 
Comissió de Desenvolupament Sostenible, els plans 
d’Energia i Canvi Climàtic, d’Adaptació, i la posada 
en marxa d’un debat sobre una llei Catalana del Canvi 
Climàtic, són indicadors del lideratge que Catalunya 
pot prendre en matèria de polítiques contra el canvi 
climàtic. La COP 14 a Cancún va recollir l’esmena ca-
talana que va fundar la Network of Regional Govern-
ments for Sustainable Development (nrg4SD). La ciu-

tat de Barcelona i la seva regió han adoptat un adequat 
paper prominent.

Tanmateix, els resultats assolits i els objectius concrets 
són molt poc ambiciosos, comparats amb la urgència 
de la situació. En particular, es nota com la L3C no 
ha avançat, i el canvi climàtic no és una prioritat de 
l’Agenda de la Generalitat.

Els objectius de reducció d’emissions per al 2020 ja 
han estat complerts per la Generalitat, i es reconeix el 
compromís per evitar el desastre. Tanmateix, les ac-
tuals polítiques europees es van desenvolupar el 2007. 
El pla 20/20/20 i les polítiques d’Energia i Canvi Cli-
màtic fins a 2020 han de ser revisats i la Unió Europea 
està intentant arribar a objectius de reducció més am-
biciosos, per enfrontar-se a la urgència de la situació. 
Des de 350BCN (moviment ciutadà pel clima) com 
fundadors del fòrum «nrg4SD», instem la Generalitat 
a ser un exemple concret dins d’Europa i Espanya.

Els ciutadans catalans preocupats per la situació re-
colzen a la Generalitat en les seves polítiques sobre el 
Canvi Climàtic, i ara és el moment de demanar al go-
vern català més ambició, per ser una referència dins de 
l’Estat Espanyol i d’Europa. Motivats per la ciència i 
la igualtat. Els que puguin fer més ho han de fer.

Per aquests motius, presenten la següent:

Proposta de resolució

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

1. Assolir el 30-30-30 el 2020: Pujar l’objectiu previst 
pel Pla d’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020 a un 
– 30% d’emissions, 30% d’energies renovables, 30% 
d’estalvi en eficiència energètica en 2020. Aquests ob-
jectius han d’anar acompanyats d’un compromís per 
arribar a un camí que ens dugui a un – 60% d’emissi-
ons el 2030, a la neutralitat en carboni el 2050, i que 
impliqui un futur d’energia 100% neta, és a dir, sen-
se utilitzar combustibles fòssils ni energia nuclear. 
L’estratègia 30-30-30 s’ha de concretar amb un pla de 
transició energètica que estableixi els compromisos, 
polítiques i accions que la faran possible, a presentar 
abans de la COP21 de Paris (Desembre 2015).

2. Prioritzar el redactat, aprovació i entrada en vi-
gor de la llei Catalana de Canvi Climàtic abans de 
31/12/2015, amb mesures efectives i seguiment perquè 
es pugui assolir l’objectiu 30-30-30, incloent una im-
plementació real i vinculant per part de la Comissió 
Interdepartamental de l’Oficina del Canvi Climàtic.

3. Garantir que els Ajuntaments puguin impulsar les 
mesures corresponents a nivell local per afavorir l’es-
tratègia 30-30-30 així com la reducció de la contami-
nació atmosfèrica i per a això és necessari que s’incor-
porin les ajudes i els mecanismes necessaris per fer-la 
efectiva.
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4. Emprar la fiscalitat ambiental perquè empreses i 
institucions redueixin de forma vinculant les seves 
emissions.

5. Canviar l’estratègia energètica actual, perquè Ca-
talunya sigui un exemple a nivell europeu d’ambició. 
Cal actuar tant sota les competències de la Generali-
tat, com inspirar un canvi radical de sistema energètic 
a nivell estatal, amb mesures que puguin comportar 
una desobediència, en matèria d’autoconsum, sortida 
urgent de l’energia nuclear, i foment d’energies renova-
bles. L’estratègia ha de fomentar el transport públic i el 
consum local i de temporada.

6. Implantar educació escolar i ciutadana sobre el 
canvi climàtic. Una assignatura que inclogui exclusi-
vament temes mediambientals com el canvi climàtic. 
Posar en marxa una campanya informativa efectiva 
sobre el canvi climàtic, les seves causes, conseqüèn-
cies, la base científica, i les mesures que cal prendre 
per a la seva mitigació.

7. Fomentar i finançar l’agricultura ecològica, per re-
duir les creixents emissions del sector agrícola i tenir 
un impacte positiu a nivell de mitigació.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015

Marc Sanglas i Alcantarilla, portaveu a la CTS del  
GP ERC. Jordi Terrades i Santacreu, portaveu a la 
CTS del GP SOC. Hortènsia Grau Juan, portaveu a 
la CTS del GP ICV-EUiA; Salvador Milà i Solsona, 
diputat del GP ICV-EUiA. Quim Arrufat Ibáñez, por-
taveu a la CTS del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de 
l’autopista AP-7 per al peatges de Vinaròs, 
Ulldecona i Alcanar i el de l’Hospitalet de 
l’Infant i Móra d’Ebre
Tram. 250-01504/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 108209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Re-
glament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El tram de carretera de la N-340 al seu pas per les Ter-
res de l’Ebre, entre l’Hospitalet de l’Infant i Alcanar, 

suporta un elevat volum de trànsit, sobre tot de cami-
ons i sense cap alternativa gratuïta en autovia, i és un 
dels que té un índex de sinistralitat més elevat de tot 
l’Estat. Aquests darrers dies, la Federació d’Associaci-
ons de Veïns de Tortosa ha emès un comunicat per rei-
vindicar la gratuïtat de l’autopista AP-7 entre l’Hospi-
talet de l’Infant i Alcanar, com a solució temporal fins 
que no es faci el tram de la nova autovia A-7. El veïns 
recorden en el seu comunicat la passivitat i les pro-
meses incomplertes per part de les institucions i dels 
representants polítics, tant a Madrid com a Catalunya. 
El comunicat de la federació veïnal de Tortosa arriba 
després de la mort, la setmana passada, en accident de 
trànsit, de dos veïns del barri de Remolins de la ciu-
tat de Tortosa. De fet, ja són cinc els morts en el tram 
ebrenc de la N-340 en el que portem de 2015.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Demanar a l’Estat la gratuïtat de l’Autopista AP-7 per 
als vehicles que entrin i surtin pels peatges, Vinaròs-
Ulldecona-Alcanar i el de L’Hospitalet de l’Infant-Mó-
ra d’Ebre, mentre no s’inicien les obres i es posi en 
funcionament l’Autovia A-7.

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

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

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’igualtat per a equilibrar la presèn-
cia d’homes i dones en els consells de direc-
ció de les empreses
Tram. 250-01505/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108215 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

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 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’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

La desigualtat retributiva que pateixen les dones res-
pecte als homes es situa, actualment, en un 24,8% a 
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Catalunya front el 23,9% de la bretxa espanyola, se-
gons l’informe presentat per UGT de Catalunya i la 
Fundació Maria Aurèlia Capmany de febrer de 2015.

Els principals determinants de la bretxa salarial són la 
conciliació de la vida laboral i familiar, la major pre-
sència de dones a càrrecs de menor categoria, la menor 
remuneració als sectors feminitzats, i els complements 
salaries, que afavoreixen els salaris masculins.

Ens trobem amb importants desigualtats salarials 
que encara persisteixen per raó de gènere en el mer-
cat laboral. Hem de superar aquestes desigualtats que 
atempten contra els drets fonamentals de les dones i 
barren el pas a l’assoliment per a la igualtat efectiva 
entre dones i homes.

Les dones pateixen moltes i diferents situacions de dis-
criminació directe dins del mercat laboral. A banda de 
la diferència entre les retribucions, també s’ha de llui-
tar contra els estereotips de gènere que pressuposen 
que les dones tenen una major capacitat per fer unes 
tasques concretes, com poden ser la cura de persones. 
La maternitat també és, a hores d’ara, un prejudici que 
dificulta la contractació de les dones en determinats 
àmbits laborals. Aquí enllacem amb la manca de co-
responsabilitat que hi ha per tenir cura en les tasques 
domèstiques i en uns horaris laborals que no permeten 
tenir una veritable conciliació de la vida familiar i la-
boral. Tots aquests factors dificulten la participació de 
les dones en el mercat de treball.

Per altra banda, la presència de dones en els Consells 
d’Administració de les empreses tampoc compleix 
amb la presència equilibrada de dones i homes que 
estableix la llei d’igualtat. Actualment, el 89% de les 
empreses catalanes tenen consells d’administracions 
encara desequilibrats. En el cas de les empreses pú-
bliques tampoc s’està complint la presència equilibra-
da de dones, ja que el percentatge està al voltant del 
22 - 24%, segons l’Observatori de Dona, Empresa i 
Economia.

Tal i com estableix l’article 153 de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya, la Generalitat té competència ex-
clusiva en matèria de polítiques de gènere, que, dins 
del marc que estableix l’Estat en exercici de la com-
petència que està atribuïda per l’article 149.1.1 de la 
Constitució, inclou la competència exclusiva d’establir 
accions positives per a aconseguir eradicar la discri-
minació per raó de sexe que s’hagin d’executar amb 
caràcter unitari per a tot el territori de Catalunya. Tal 
i com s’estableix, els poder públics han de garantir el 
compliment del principi d’igualtat d’oportunitats en-
tre dones i homes en l’accés a l’ocupació, en la forma-
ció, en la promoció professional, en les condicions de 
treball, inclosa la retribució, i en totes les altres situa-
cions, i també han de garantir que les dones no siguin 
discriminades a causa d’embaràs o de maternitat.

És necessari un veritable compromís polític per apli-
car mesures legislatives i de control i transparència sa-

larial que lluitin contra la discriminació en l’accés a 
l’ocupació i en la retribució econòmica, la segregació 
ocupacional, i fomentin la promoció professional i la 
conciliació de la vida laboral i familiar de les dones. 
S’han de desenvolupar veritables polítiques de cores-
ponsabilitat, coeducació per lluitar contra l’assignació 
de rols de gènere.

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

Proposta de resolució

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

1. Elaborar un nou pla d’igualtat que incentivi a les 
empreses a tenir una presència equilibrada de dones i 
homes en els seus consells de direcció.

2. Presentar, a través de la web www.transparencia.cat, 
la informació relativa de la presència de dones a les 
gerències d’empreses, organismes públics, fundacions i 
consorcis de la Generalitat i ajuntaments de Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC

Proposta de resolució sobre els talls de sub-
ministrament elèctric a Torregrossa
Tram. 250-01506/10

Presentació
GP ERC

Reg. 108220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

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’Empresa i 
Ocupació.

Exposició de motius

El passat 24 de febrer el municipi de Torregrossa (Pla 
d’Urgell) va quedar a les fosques, com a conseqüèn-
cia del fort vent que va provocar la caiguda d’un arbre 
sobre la xarxa elèctrica, segons va informat la compa-
nyia Endesa a l’Ajuntament. El servei no es va recu-
perar fins al vespre. Aquesta darrera interrupció del 
subministrament és l’últim episodi dels reiterats talls 
i microtalls a la xarxa de subministrament elèctric del 
municipi.

http://www.transparencia.cat
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Aquest tipus d’avaries es venen repetint al munici-
pi des de fa anys. Tot i les contínues denuncies a la 
subministradora no s’ha resolt el problema. L’ajunta-
ment assegura que viu una situació de total indefensió 
davant les elèctriques, a les quals se’ls hi ha demanat 
contínuament la millora de la xarxa.

El municipi continua tenint una sola línia d’abasta-
ment, per la qual cosa els talls elèctrics solen ser pro-
longats, donat que no disposa d’alternatives en casos 
d’avaries. Això ha obligat a comerciants i empreses del 
municipi a adquirir equips electrògens per evitar els 
perjudicis dels talls.

El consistori també ha demanat al departament d’In-
dústria que intercedeixi amb la companyia per trobar 
una solució, una tasca que ja havien dut a terme ante-
riors equips de govern i a hores d’ara, el consistori no 
ha rebut cap resposta raonable.

Altres nuclis de la demarcació de Lleida també patei-
xen la mateixa situació de reiterats talls de subminis-
trament elèctric motivats per l’obsoleta xarxa elèctrica.

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

Proposta de resolució

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

– Intercedir, amb caràcter d’urgència, amb la compa-
nyia subministradora per trobar una solució definitiva 
als problemes de subministrament elèctric que pateix 
el municipi de Torregrossa.

– Valorar la possibilitat d’obrir un expedient informa-
tiu a la companyia elèctrica responsable del subminis-
trament un cop verificats els talls i microtalls recur-
rents.

– Vetllar perquè la companyia subministradora com-
pleixi el règim el règim d’inspeccions i la resta de 
normativa aplicable pel que fa a les instal·lacions 
elèctriques de l’única línia d’abastament elèctric de 
Torregrossa.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés Marta Vilalta i Torres
Portaveu GP d’ERC Diputada GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la realització 
d’auditories de gestió per la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 250-01507/10

Presentació
GP PPC

Reg. 108460 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes.

Exposició de motius

En l’actual context de restriccions pressupostàries de-
gudes a l’actual crisi econòmica és imperativa l’espe-
cial cura en l’ús dels recursos públics. Essent aquesta 
una obligació de totes les administracions, és la Sin-
dicatura de Comptes de Catalunya l’encarregada de la 
supervisió i avaluació del seu compliment.

Aquest ús dels recursos públics no només ha de com-
plir la normativa establerta per a les activitats concre-
tes sinó que, també, ha de complir uns mínims d’efi-
ciència. És comparant els recursos (financers, humans, 
materials, organitzatius o normatius requerits per a 
l’execució del programa), les realitzacions (els produc-
tes desitjats del programa), els resultats (els efectes im-
mediats del programa per als destinataris o beneficia-
ris directes) i els impactes (els canvis a llarg termini 
en la societat atribuïbles a l’acció de la Generalitat de 
Catalunya) que hom pot avaluar convenientment l’ob-
servació dels criteris d’economia i eficiència.

En aquest sentit el Tribunal de Comptes Europeu 
ha vingut realitzant auditories de gestió durant molt 
de temps i té desenvolupat un manual de realització 
d’aquestes.

La Sindicatura no és aliena a aquesta obligació. Els 
apartats c i d de l’article 2 de la Llei 10/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes recull, explícita i 
extensament, la funció d’avaluar el compliment dels 
criteris d’economia i eficiència.

Donades les circumstàncies de l’elevada taxa d’atur 
i les funcions que li són pròpies a la Sindicatura és 
indicat realitzar un estudi minuciós de les polítiques 
d’ocupabilitat que du a terme el Govern de la Genera-
litat de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta a la Sindicatura de 
Comptes a:

1. Modificar el seu programa de treball per tal d’in-
cloure, en l’any en curs, la realització d’una audito-
ria de gestió del programa 331, d’ocupabilitat, pre-
nent com a referent els procediments del Tribunal de 
Comptes Europeu.

2. Redactar, segons l’experiència recollida en la realit-
zació de l’auditoria referida en el punt anterior, un ma-
nual d’auditoria de gestió propi adaptat a les circums-
tàncies i particulars de la Generalitat de Catalunya.

3. Desenvolupar la normativa interna de la Sindica-
tura de Comptes per tal d’incloure el manual propi 
desenvolupat i la realització periòdica d’auditories de 
gestió.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Jordi Roca Mas
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la matriculació dels infants en situació 
de desemparament i acolliment familiar als 
centres educatius
Tram. 250-01508/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 108587 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt 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’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Les entitats en defensa de les famílies acollidores de 
Catalunya estan reclamant mecanismes que permetin 
millorar l’accés a infants en situació d’acolliment a la 
matriculació a les escoles, atès que és un dels compro-
misos entre el Departament d’Ensenyament i el De-
partament de Benestar i Família a través de l’institut 
Català de l’Adopció i l’Acolliment del passat setembre 
de 2013.

La llei 14/2010, dels drets i les oportunitats de la in-
fància i l’adolescència, estableix en l’article 51 la pre-

ferència a l’escolarització en el centre escolar més ade-
quat per als infants en situació de desemparament.

L’existència de l’anunci per part del departament d’En-
senyament en nota de premsa d’establiment de criteris 
per als infant en situació de desemparament i en aco-
lliment familiar, en el marc de la signatura de conveni 
entre el Departament d’Ensenyament i el Departament 
de Benestar i Família va ser una bona iniciativa que 
encara no s’ha desplegat. Aquests infants estan tutelats 
per la pròpia administració pública tot i l’acció, inter-
venció i tasca de les famílies acollidores.

Cal tenir en compte que els criteris de preferència per 
a l’escolarització de places han estat modificats amb 
anterioritat per acord de govern de forma àgil i concre-
tats en un curt termini.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Departament d’En-
senyament a:

1. Establir, abans del període de matriculació del curs 
2015-2016, els mecanismes necessaris i les modifica-
cions normatives oportunes per garantir la matricula-
ció als centres educatius dels infants en situació de de-
semparament i acolliment familiar.

2. Garantir una interpretació àmplia i beneficiosa pels 
infants en situació d’acolliment de la Llei 14/2010, de 
27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència.

3. Tenir en consideració i establir un protocol de la 
matrícula viva per a infants que inicien l’acolliment en 
períodes fora de matriculació o un cop iniciada l’etapa 
d’escolarització obligatòria.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la correcció de 
les deficiències de la comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra de Puigcerdà
Tram. 250-01509/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108591 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra és l’encarregat de fornir el servei públic de se-
guretat al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya. Per aquest motiu, tot i les restriccions pres-
supostàries que existeixen en l’exercici 2015, s’ha de 
garantir les infraestructures necessàries per l’augment 
de la seguretat als municipis de Catalunya, que les co-
missaries i dependències policials es troben en condi-
cions adequades per a treballar-hi, per atendre-hi als 
ciutadans, o per a la custòdia de les persones detin-
gudes.

A la Comissaria de Puigcerdà hi ha una sèrie de defi-
ciències que no garanteixen la seguretat dels agents ni 
de les i els ciutadans.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a dur a terme les actuacions necessàries per 
corregir les deficiències que hi ha a la Comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Puigcerdà i elaborar un estudi 
de mesures de seguretat passiva.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

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

Proposta de resolució sobre la provisió de 
llocs de treball al sector de trànsit del Piri-
neu dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01510/10

Presentació

GP SOC

Reg. 108592 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La unitat d’agents de trànsit de Vielha és una de les 
unitats dels Mossos d’Esquadra més afectada per la 
falta de personal al Pirineu.

La planificació del Departament d’Interior ha generat 
dèficits de personal els Sectors de Trànsit del Pirineu, 
generant un problema que afecta directament la quali-
tat del servei, així com la seguretat vial de la zona. En 
aquest sector de trànsit disposen de 13 efectius per tot 
l’any, una situació insostenible, i més tenint en compte 
les condicions climatològiques de la zona.

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

Proposta de resolució

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

1. Obrir, durant l’any 2015, un nou concurs de provisió 
de llocs de treball a l’especialitat de trànsit per tal de 
donar solució a la manca d’efectius al Sector de Trànsit 
del Pirineu.

2. Uniformar degudament els agents, tenint en compte 
les extremes condicions climatològiques a les que es-
tan sotmesos.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

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

Proposta de resolució sobre els informes 
de la Universitat de Stanford i del Massa-
chusetts Institute of Technology relatius a la 
responsabilitat de les injeccions de gas del 
projecte Castor
Tram. 250-01511/10

Presentació

GP ICv-EUiA

Reg. 108593 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Re-
glament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.
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Exposició de motius

Segons informacions aparegudes als mitjans de comu-
nicació el Ministerio de Industria ha rebut uns infor-
mes elaborats per la Universitat de Stanford i el Mas-
sachussetts Institute of tecnology (MIT) per tal de 
corroborar o no les anàlisis prèvies elaborades per el 
Instituto Geografico Nacional (IGN), sobre la respon-
sabilitat de les injeccions de gas realitzades per Escal 
UGS en els terratrèmols que es varen produir davant la 
costa de Vinaròs amb motiu de les injeccions de gas al 
magatzem subterrani Castor.

Atès que el Govern català com a part interessada i ter-
ritori que ha patit les conseqüències hauria de tenir ac-
cés als esmentats informes.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar 
del Govern espanyol els informes elaborats per la Uni-
versitat de Stanford i el Massachussetts Institute of 
tecnology (Mit).

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

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

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Antoni Gaudí a l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01512/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108621 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEIP Antoni Gaudí, ubicat al c. de 
Circumval·lació, 27 des del curs 2010-2011 es va pro-
cedir a realitzar les següents obres de manteniment:

Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Reparacions d’urgència sobre sanejament, salubritat i seguretat 5.777,29 € 100% 0% 5.777,29 €
Informes geotècnics 5.629,79 € 100% 0% 5.629,79 €
Reforma de la instal·lació de calefacció al parvulari núm. 2 175.085,14 € 100% 0% 175.085,14 €
Reforma integral de vestuaris edifici principal 35.000,00 € 75% 25% 35.000,00 €

Total dèficit 221.492,22 €

El Departament d’Ensenyament es va comprometre 
a finançar el percentatge corresponent de les obres 
de manteniment. Malgrat això no va fer efectiva cap 
quantitat. El compromís amb els nens i nenes que cur-
sen els seus estudis als centres públics de la ciutat va 
ser el motiu perquè el consistori fes front a la despesa 
de les obres, generant un dèficit impropi als comptes 
municipals de 221.492,22 €.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 221.492,22 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Antoni Gaudí.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC
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Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Ausiàs March a l’Ajun-
tament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01513/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEIP Ausiàs March, ubicat al c. de Nà-
pols, 64 des del curs 2010-2011 es va procedir a realit-
zar les següents obres de manteniment:

Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Reforma de la Instal·lació elèctrica, veu i dades 170.596,79 € 100% 0% 170.596,79 €
Reforma integral del vestuari 48.000,00 € 75% 25% 36.000,00 €

Total dèficit 206.596,79 €

El Departament d’Ensenyament es va comprometre 
a finançar el percentatge corresponent de les obres 
de manteniment. Malgrat això no va fer efectiva cap 
quantitat. El compromís amb els nens i nenes que cur-
sen els seus estudis als centres públics de la ciutat va 
ser el motiu perquè el consistori fes front a la despesa 
de les obres, generant un dèficit impropi als comptes 
municipals de 206.596,79 €.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 206.596,79 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Ausiàs March.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Beethoven a l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01514/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108623 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEIP Beethoven, ubicat al c. de Wagner, 
16 des del curs 2010-2011 es va procedir a realitzar les 
següents obres de manteniment:

Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Reforma d’adequació de l’espai físic de patis 16.000,00 € 100% 0% 16.000,00 €

Total dèficit 16.000,00 € 



16 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 516

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 62

El Departament d’Ensenyament es va comprometre a 
finançar el 100% de les obres de manteniment. Mal-
grat això no va fer efectiva cap quantitat. El compro-
mís amb els nens i nenes que cursen els seus estudis 
als centres públics de la ciutat va ser el motiu perquè 
el consistori fes front a la despesa de les obres, ge-
nerant un dèficit impropi als comptes municipals de 
16.000,00 €.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 16.000,00 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Beethoven.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres de l’Escola Ferran de Sagarra a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01515/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108624 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEIP Ferran de Sagarra, ubicat al c. Mn. 
Jacint Verdaguer, 16 des del curs 2010-2011 es va pro-
cedir a realitzar les següents obres de manteniment:

Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Actuacions d’urgència per seguretat + Honoraris diagnosis 14.101,92 € 100% 0% 14.101,92 € 
Reforma de les instal·lacions elèctriques 450.315,05 € 100% 0% 450.315,05 € 
Reforma integral planta baixa i entrada infantil 150.000,00 € 100% 0% 150.000,00 € 

Total dèficit 614.416,97 € 

El Departament d’Ensenyament es va comprometre a 
finançar el 100% de les obres de manteniment. Mal-
grat això no va fer efectiva cap quantitat. El compro-
mís amb els nens i nenes que cursen els seus estudis 
als centres públics de la ciutat va ser el motiu perquè 
el consistori fes front a la despesa de les obres, ge-
nerant un dèficit impropi als comptes municipals de 
614.416,97 €.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 614.416,97 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Ferran de Sagarra.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC
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Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres de l’Escola Fray Luis de León a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01516/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108625 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 

del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEIP Fray Luís de León, ubicat al c. de 
Sant Joaquim, 91 des del curs 2010-2011 es va proce-
dir a realitzar les següents obres de manteniment:

Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Actuacions d’urgència per seguretat al vestíbul 4.098,27 € 100% 0% 4.098,27 € 
Actuacions de substitució d’urgència tanques perimetrals 7.874,68 € 50% 50% 3.937,34 € 
Pagat de manteniment d’edificis 8.852,36 € 100% 0% 8.852,36 € 
Reforma de les finestres per adaptar-les a normativa 4.556,86 € 100% 0% 4.556,86 € 

Dèficit total 21.444,83 € 

El Departament d’Ensenyament es va comprometre 
a finançar el percentatge corresponent de les obres 
de manteniment. Malgrat això no va fer efectiva cap 
quantitat. El compromís amb els nens i nenes que cur-
sen els seus estudis als centres públics de la ciutat va 
ser el motiu perquè el consistori fes front a la despesa 
de les obres, generant un dèficit impropi als comptes 
municipals de 21.444,83 €.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 21.444,83 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Fray Luís de León.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres de l’Escola Jaume Salvatella a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01517/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108626 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEIP Jaume Salvatella, ubicat a l’Av. de 
Francesc Macià, 124 des del curs 2010-2011 es va pro-
cedir a realitzar les següents obres de manteniment:
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Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Reforma del paviment del gimnàs 36.551,96 € 100% 0% 36.551,96 € 
Reforma de la cuina 89.513,63 € 100% 0% 89.513,63 € 
Reforma de canalització aigües pluvials de l’edifici principal 96.914,07 € 100% 0% 96.914,07 € 
Reforma de l’espai de la dormidera 52.000,00 € 100% 0% 52.000,00 € 

Dèficit total 274.979,66 € 

El Departament d’Ensenyament es va comprometre a 
finançar el 100% de les obres de manteniment. Mal-
grat això no va fer efectiva cap quantitat. El compro-
mís amb els nens i nenes que cursen els seus estudis 
als centres públics de la ciutat va ser el motiu perquè 
el consistori fes front a la despesa de les obres, ge-
nerant un dèficit impropi als comptes municipals de 
274.979,66 €

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 274.979,66 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Jaume Salvatella.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres del Centre d’Educació Especial 
Josep Sol a l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 250-01518/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEE Josep Sol, ubicat al c. Almogàvers 
s/n des del curs 2010-2011 es va procedir a realitzar les 
següents obres de manteniment:

Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Reforma segona fase de la coberta 285.000,00 € 100% 0% 285.000,00 € 
Reforma de la Façana 124.861,96 € 100% 0% 124.861,96 € 
Reforma de la tanca perimetral 108.231,85 € 50% 50% 54.115,93 € 
Reforma de la 2a fase tanca perimetral, baranes interiors pati i altres 200.000,00 € 50% 50% 100.000,00 € 
Adequació porxo interior 40.000,00 € 100% 0% 40.000,00 € 

Dèficit total 603.977,89 € 

El Departament d’Ensenyament es va comprometre 
a finançar el percentatge corresponent de les obres 
de manteniment. Malgrat això no va fer efectiva cap 
quantitat. El compromís amb els nens i nenes que cur-
sen els seus estudis als centres públics de la ciutat va 
ser el motiu perquè el consistori fes front a la despesa 
de les obres, generant un dèficit impropi als comptes 
municipals de 603.977,89 €

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 603.977,89 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEE Josep Sol.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC
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Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Les Palmeres a l’Ajun-
tament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01519/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108628 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEIP Les Palmeres, ubicat al c. de Mn. 
Camil Rossell, 45 des del curs 2010-2011 es va proce-
dir a realitzar les següents obres de manteniment:

Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Rehabilitació façana posterior i terrassa 68.010,77 € 100% 0% 68.010,77 € 
Reforma d’Instal·lació elèctrica 409.019,03 € 100% 0% 409.019,03 € 
Reforma de la xarxa d’evacuació d’aigua edificis de P3 29.906,23 € 100% 0% 29.906,23 € 
Consolidació paviment pista esportiva 5.953,00 € 75% 25% 4.464,75 € 

Dèficit total 511.400,78 € 

El Departament d’Ensenyament es va comprometre 
a finançar el corresponent percentatge de les obres 
de manteniment. Malgrat això no va fer efectiva cap 
quantitat. El compromís amb els nens i nenes que cur-
sen els seus estudis als centres públics de la ciutat va 
ser el motiu perquè el consistori fes front a la despesa 
de les obres, generant un dèficit impropi als comptes 
municipals de 511.400,78 €

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 511.400,78 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Les Palmeres.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Lluís Millet a l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01520/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108629 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEIP Lluís Millet, ubicat al c. de Lluís 
Millet, 22 des del curs 2010-2011 es va procedir a rea-
litzar les següents obres de manteniment:
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Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Rehabilitació de fusteries fase 1 140.586,76 € 100% 0% 140.586,76 € 
Rehabilitació de la coberta 34.851,88 € 100% 0% 34.851,88 € 
Construcció d’escala d’emergència i ascensor 350.000,00 € 100% 0% 350.000,00 € 
Reparació i/o substitució de persianes per urgència 8.947,01 € 100% 0% 8.947,01 € 
Actuacions emergència en porxos i façanes 10.800,46 € 100% 0% 10.800,46 € 

Dèficit total 545.186,11 € 

El Departament d’Ensenyament es va comprometre a 
finançar el 100% de les obres de manteniment. Mal-
grat això no va fer efectiva cap quantitat. El compro-
mís amb els nens i nenes que cursen els seus estudis 
als centres públics de la ciutat va ser el motiu perquè 
el consistori fes front a la despesa de les obres, ge-
nerant un dèficit impropi als comptes municipals de 
545.186,11 €

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 545.186,11 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Lluís Millet.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres de l’Escola Pallaresa a l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01521/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108630 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEIP Pallaresa, ubicat al c. de Gaspar, 
1-13 des del curs 2010-2011 es va procedir a realitzar 
les següents obres de manteniment:

Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Reparació calefacció 18.390,00 € 100% 0% 18.390,00 € 
Reforma equips contraincendi 5.701,05 € 100% 0% 5.701,05 € 
Pintura escola 120.000,00 € 100% 0% 120.000,00 € 
Condicionament aula de psicomotricitat 30.000,00 € 100% 0% 30.000,00 € 
Reforma persianes 85.000,00 € 100% 0% 85.000,00 € 

Dèficit total 259.091,05 € 

El Departament d’Ensenyament es va comprometre a 
finançar el 100% de les obres de manteniment. Mal-
grat això no va fer efectiva cap quantitat. El compro-
mís amb els nens i nenes que cursen els seus estudis 
als centres públics de la ciutat va ser el motiu perquè 
el consistori fes front a la despesa de les obres, ge-
nerant un dèficit impropi als comptes municipals de 
259.091,05 €

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 259.091,05 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Pallaresa.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC
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Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Miguel de Unamuno a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01522/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108631 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEIP Miguel de Unamuno, ubicat al  
c. d’Àngel Guimerà, 10 des del curs 2010-2011 es va 
procedir a realitzar les següents obres de manteniment:

Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Reforma Façana posterior 100.138,04 € 100% 0% 100.138,04 € 
Reforma façanes i porxos 175.000,00 € 100% 0% 175.000,00 € 
Reforma tanques perimetrals 24.523,07 € 50% 50% 12.261,54 € 

Dèficit total 287.399,58 € 

El Departament d’Ensenyament es va comprometre a 
finançar el 100% de les obres de manteniment. Mal-
grat això no va fer efectiva cap quantitat. El compro-
mís amb els nens i nenes que cursen els seus estudis 
als centres públics de la ciutat va ser el motiu perquè 
el consistori fes front a la despesa de les obres, ge-
nerant un dèficit impropi als comptes municipals de 
287.399,58 €

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 287.399,58 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Miguel de Una-
muno.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres de l’Escola Mercè Rodoreda a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01523/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108632 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEIP Mercè Rodoreda, ubicat al c. Milà 
i Fontanals, 59 des del curs 2010-2011 es va procedir a 
realitzar les següents obres de manteniment:



16 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 516

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 68

Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Reforma pati educació infantil 12.000,00 € 100% 0% 12.000,00 € 
Actuacions d’emergència en façana principal 7.502,00 € 100% 0% 7.502,00 € 

Dèficit total 19.502,00 € 

El Departament d’Ensenyament es va comprometre a 
finançar el 100% de les obres de manteniment. Mal-
grat això no va fer efectiva cap quantitat. El compro-
mís amb els nens i nenes que cursen els seus estudis 
als centres públics de la ciutat va ser el motiu perquè 
el consistori fes front a la despesa de les obres, ge-
nerant un dèficit impropi als comptes municipals de 
19.502,00 €

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 19.502,00 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Mercè Rodoreda.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Tanit a l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01524/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108633 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEIP Tanit, ubicat al c. de Gaspar, 1-13 
des del curs 2010-2011 es va procedir a realitzar les se-
güents obres de manteniment:

Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Paviment pati d’esbarjo 31.541,48 € 100% 0% 31.541,48 € 

Dèficit total 31.541,48 € 

El Departament d’Ensenyament es va comprometre a 
finançar el 100% de les obres de manteniment. Mal-
grat això no va fer efectiva cap quantitat. El compro-
mís amb els nens i nenes que cursen els seus estudis 
als centres públics de la ciutat va ser el motiu perquè 
el consistori fes front a la despesa de les obres, ge-
nerant un dèficit impropi als comptes municipals de 
31.541,48 €.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 31.541,48 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Tanit.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC
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Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Primavera a l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01525/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108634 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEIP Primavera, ubicat a l’Av. Primave-
ra, 41 des del curs 2010-2011 es va procedir a realitzar 
les següents obres de manteniment:

Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Reparació del Ràfec 37.500,00 € 100% 0% 37.500,00 € 
Reparació estructura wc 13.423,72 € 100% 0% 13.423,72 € 

Dèficit total 50.923,72 € 

El Departament d’Ensenyament es va comprometre a 
finançar el 100% de les obres de manteniment. Mal-
grat això no va fer efectiva cap quantitat. El compro-
mís amb els nens i nenes que cursen els seus estudis 
als centres públics de la ciutat va ser el motiu perquè 
el consistori fes front a la despesa de les obres, ge-
nerant un dèficit impropi als comptes municipals de 
50.923,72 €.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 50.923,72 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Primavera.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Rosselló Pòrcel i l’Es-
cola Salvat Papasseit a l’Ajuntament de San-
ta Coloma de Gramenet
Tram. 250-01526/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108635 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas dels CEIP Roselló Porcel i Salvat Papasseit, 
ubicats a la Rb. de Sant Sebastià, 92 i al c. del Dr. Pa-
gés, 5-7 des del curs 2010-2011 es va procedir a realit-
zar les següents obres de manteniment:
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Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Rehabilitació de cobertes 205.646,97 € 100% 0% 205.646,97 € 
Reforma cuina 75.000,00 € 100% 0% 75.000,00 € 
Reforç estructura bigueta 4.817,30 € 100% 0% 4.817,30 € 
Reparació de coberta túnel 3.642,10 € 100% 0% 3.642,10 € 
Consolidació aplacat interior d’escales per urgència 9.308,51 € 100% 0% 9.308,51 € 
Construcció de pati de jocs 45.000,00 € 100% 0% 45.000,00 € 
Reparació del ràfec de façana 44.593,42 € 100% 0% 44.593,42 € 

Dèficit total 388.008,30 € 

El Departament d’Ensenyament es va comprometre a 
finançar el 100% de les obres de manteniment. Mal-
grat això no va fer efectiva cap quantitat. El compro-
mís amb els nens i nenes que cursen els seus estudis 
als centres públics de la ciutat va ser el motiu perquè 
el consistori fes front a la despesa de les obres, ge-
nerant un dèficit impropi als comptes municipals de 
388.008,30 €

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 388.008,30 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Roselló Porcel i al 
CEIP Salvat Papasseit.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres de l’Escola Sagrada Família a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01527/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108636 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEIP Sagrada Família, ubicat al c. d’Ara-
gó, 4 des del curs 2010-2011 es va procedir a realitzar 
les següents obres de manteniment:

Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Calefacció 379.007,65 € 100% 0% 379.007,65 € 
Substitució de fusteria exterior (edifici annex) 170.000,00 € 100% 0% 170.000,00 € 
Reforma i adaptació wc exteriors i magatzem 75.722,09 € 100% 0% 75.722,09 € 
Reforma i adaptació de nou wc al primer pis 81.970,15 € 100% 0% 81.970,15 € 
Reformes sanitaris edifici principal 75.000,00 € 100% 0% 75.000,00 € 
Reforma lames finestrals 45.000,00 € 100% 0% 45.000,00 € 
Reforma tanca perimetral del pati de joc 45.000,00 € 50% 50% 22.500,00 € 

Dèficit total 849.199,89 € 
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El Departament d’Ensenyament es va comprometre a 
finançar el 100% de les obres de manteniment. Mal-
grat això no va fer efectiva cap quantitat. El compro-
mís amb els nens i nenes que cursen els seus estudis 
als centres públics de la ciutat va ser el motiu perquè 
el consistori fes front a la despesa de les obres, ge-
nerant un dèficit impropi als comptes municipals de 
849.199,89 €

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

1. Fer efectiu el pagament de la quantitat de 849.199,89 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Sagrada Família.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres de l’Escola Serra de Marina a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01528/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108637 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEIP Serra de Marina, ubicat al c. de Mn. 
Camil Rosell, 96 des del curs 2010-2011 es va proce-
dir a realitzar les següents obres de manteniment:

Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Rehabilitació coberta i adequació sortides emergència 120.951,60 € 100% 0% 120.951,60 € 
Despeses indirectes vinculades a l’ampliació del CEIP Serra de Marina 3.052.367,49 € 100% 0% 3.052.367,49 € 
Reforma i substitució del paviment del pati 217.674,66 € 75% 25% 163.256,00 € 
Reparacions consolidació paviment del pati 9.922,00 € 75% 25% 7.441,50 € 

Dèficit total 3.344.016,59 € 

El Departament d’Ensenyament es va comprometre a 
finançar el 100% de les obres de manteniment. Mal-
grat això no va fer efectiva cap quantitat. El compro-
mís amb els nens i nenes que cursen els seus estudis 
als centres públics de la ciutat va ser el motiu perquè 
el consistori fes front a la despesa de les obres, ge-
nerant un dèficit impropi als comptes municipals de 
3.344.016,59 €

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 3.344.016,59 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Serra de Marina.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC
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Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres de l’Escola Torre Balldovina a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01529/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108638 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 

del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEIP Torre Balldovina, ubicat a l’Av de 
la Pallaresa, 44-56 des del curs 2010-2011 es va pro-
cedir a realitzar les següents obres de manteniment:

Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Reforç estructural lavabos 22.203,50 € 100% 0% 22.203,50 € 
Instal·lació de calefacció parvulari 290.108,67 € 100% 0% 290.108,67 € 
Reforma paviment del gimnàs i tancament escala emergència 29.949,89 € 100% 0% 29.949,89 € 

Dèficit total 342.262,06 € 

El Departament d’Ensenyament es va comprometre a 
finançar el 100% de les obres de manteniment. Mal-
grat això no va fer efectiva cap quantitat. El compro-
mís amb els nens i nenes que cursen els seus estudis 
als centres públics de la ciutat va ser el motiu perquè 
el consistori fes front a la despesa de les obres, ge-
nerant un dèficit impropi als comptes municipals de 
342.262,06 €

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 342.262,06 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Torre Balldovina.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Wagner a l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01530/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108639 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEIP Wagner, ubicat al c. de Wagner, 45 
des del curs 2010-2011 es va procedir a realitzar les se-
güents obres de manteniment:
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Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Reforma del menjador 150.000,00 € 100% 0% 150.000,00 €

Dèficit total 150.000,00 €

El Departament d’Ensenyament es va comprometre a 
finançar el 100% de les obres de manteniment. Mal-
grat això no va fer efectiva cap quantitat. El compro-
mís amb els nens i nenes que cursen els seus estudis 
als centres públics de la ciutat va ser el motiu perquè 
el consistori fes front a la despesa de les obres, ge-
nerant un dèficit impropi als comptes municipals de 
150.000,00 €

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 150.000,00 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Wagner.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Santa Coloma a l’Ajun-
tament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01531/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108640 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hagut 
de fer front a la despesa derivada de la construcció i 
manteniment de centres escolars a la ciutat, malgrat la 
clara competència que pertany al Departament d’En-
senyament i als diferents acords i convenis signats en-
tre ambdues institucions.

En el cas del CEIP Santa Coloma, ubicat a l’Av. de la 
Salzereda, 54 des del curs 2010-2011 es va procedir a 
realitzar les següents obres de manteniment:

Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Construcció pista esportiva 16.694,37 € 100% 0% 16.694,37 €

Dèficit total 16.694,37 €

El Departament d’Ensenyament es va comprometre a 
finançar el 100% de les obres de manteniment. Mal-
grat això no va fer efectiva cap quantitat. El compro-
mís amb els nens i nenes que cursen els seus estudis 
als centres públics de la ciutat va ser el motiu perquè 
el consistori fes front a la despesa de les obres, ge-
nerant un dèficit impropi als comptes municipals de 
16.694,37 €

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 16.694,37 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment al CEIP Santa Coloma.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC
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Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola d’Adults Singuerlín a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01532/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha ha-
gut de fer front a la despesa derivada de la construcció 
i manteniment de centres educatius a la ciutat, mal-
grat la clara competència que pertany al Departament 
d’Ensenyament i als diferents acords i convenis sig-
nats entre ambdues institucions.

En el cas de l’Escola d’Adults Singuerlín, ubicat al c. 
d’Almogàvers, s/n des del curs 2010-2011 es va proce-
dir a realitzar les següents obres de manteniment:

Patologies detectades Import % GEN % AJT
Import real  
pagat AJT

Adequació xarxa telemàtica i 2a. Fase electricitat 25.000,00 € 100% 0% 25.000,00 € 
Vidre emmotllat 6.000,00 € 100% 0% 6.000,00 € 

Dèficit total 31.000,00 € 

El Departament d’Ensenyament es va comprometre a 
finançar el 100% de les obres de manteniment. Mal-
grat això no va fer efectiva cap quantitat. El compro-
mís amb els ciutadans i ciutadanes que cursen els seus 
estudis en aquesta Escola d’Adults va ser el motiu per-
què el consistori fes front a la despesa de les obres, 
generant un dèficit impropi als comptes municipals de 
31.000,00 €

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer efectiu el pagament de la quantitat de 31.000,00 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
per obres de manteniment a l’Escola d’Adults Sin-
guerlín.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Antoni Gaudí, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01533/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108648 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Antoni Gaudí, ubicat al carrer de 
Circumval·lació, 27, la inversió necessària estimada 
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pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma i 
que correspon a competències de l’administració edu-
cativa de la Generalitat de Catalunya és de 451.180,17 €  
amb el següent detall:

Reforma del sistema de d’evacuació 40.000,00 €
Reforma estructural de la façana  
posterior (recalç) 150.000,00 €
Reforma integral del porxo i estructura  
adjacent 60.000,00 €
Reforma per obsolescència del circuit  
hidràulic caldera mòdul 1 35.000,00 €

Reforma instal·lació elèctrica necessària 166.180,17 €

Total 451.180,17 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 451.180,17 € 
per fer front a les obres de la seva competència a l’es-
cola Antoni Gaudí de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Ausiàs March, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01534/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108649 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Ausiàs March, ubicat al carrer de 
Nàpols, 64, la inversió necessària estimada pels ser-
veis tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma i que 
correspon a competències de l’administració educativa 
de la Generalitat de Catalunya és de 33.199,32 € amb 
el següent detall:

Reforma instal·lació de calefacció 30.000,00 €
Reforma instal·lació elèctrica necessària 3.199,32 €

Total 33.199,32 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

1. Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 33.199,32 € 
per fer front a les obres de la seva competència a l’es-
cola Ausiàs March de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC
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Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Banús, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01535/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108650 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Banús, ubicat a l’avinguda dels Ba-
nús, 68, la inversió necessària estimada pels serveis 
tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma i que cor-
respon a competències de l’administració educativa de 
la Generalitat de Catalunya és de 63.199,32 € amb el 
següent detall:

Reforma de la instal·lació de calefacció 30.000,00 €
Reforma del centre per fer la planta  
baixa accessible 30.000,00 €

Reforma instal·lació elèctrica necessària 3.199,32 €

Total 63.199,32 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

1. Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 63.199,32 € 
per fer front a les obres de la seva competència a l’es-
cola Banús de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Beethoven, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01536/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108651 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

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

Proposta de resolució

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Beethoven, ubicat al carrer de Wag-
ner, 16, la inversió necessària estimada pels serveis 
tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma i que cor-
respon a competències de l’administració educativa de 
la Generalitat de Catalunya és de 3.199,32 € amb el 
següent detall:

Reforma instal·lació elèctrica necessària 3.199,32 €

Total 3.199,32 €
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El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

1. Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 3.199,32 € 
per fer front a les obres de la seva competència a l’es-
cola Beethoven de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Esco-
la d’Adults Fondo, de Santa Coloma de Gra-
menet
Tram. 250-01537/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108652 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas de l’Escola d’Adults Fondo, ubicada a la 
Rambla de Sant Sebastià, 98-100, la inversió necessà-
ria estimada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Santa Coloma i que correspon a competències de l’ad-
ministració educativa de la Generalitat de Catalunya 
és de 1.599,66 € amb el següent detall:

Reforma instal·lació elèctrica necessària 1.599,66 €

Total 1.599,66 €

El compromís amb els alumnes que cursen els seus es-
tudis als centres públics de la ciutat ens impulsa a re-
clamar al Govern de la Generalitat la necessitat d’arti-
cular les mesures pressupostàries adients per fer front 
a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

1. Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 1.599,66 € 
per fer front a les obres de la seva competència a l’Es-
cola d’Adults Fondo de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Esco-
la d’Adults Singuerlín, de Santa Coloma de 
Gramenet
Tram. 250-01538/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.
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En el cas de l’Escola d’Adults Singuerlín, ubicada al 
carrer d’Almogàvers, s/n, la inversió necessària esti-
mada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Santa 
Coloma i que correspon a competències de l’adminis-
tració educativa de la Generalitat de Catalunya és de 
3.199,32 € amb el següent detall:

Reforma instal·lació elèctrica necessària 3.199,32 €

Total 3.199,32 €

El compromís amb els alumnes que cursen els seus 
estudis als centres públics de la ciutat ens impulsa a 
reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat d’ar-
ticular les mesures pressupostàries adients per fer front 
a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

1. Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 3.199,32 € per 
fer front a les obres de la seva competència a l’Esco-
la d’Adults Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres al Centre 
d’Educació Especial Ferran de Sagarra, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01539/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108654 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-

lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Ferran de Sagarra, ubicat al car-
rer de Mn. Jacint Verdaguer, 16, la inversió necessària 
estimada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Santa 
Coloma i que correspon a competències de l’adminis-
tració educativa de la Generalitat de Catalunya és de 
3.692.675,90 € amb el següent detall:

Filtracions coberta principal, deformació 
solera planta baixa, esquerdes paraments 
exteriors, sostres, envans i substitució de 
baixants + Honoraris projecte 3.689.476,58 €

Reforma instal·lació elèctrica necessària 3.199,32 €

Total 3.692.675,90 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 3.692.675,90 € 
per fer front a les obres de la seva competència a l’es-
cola Ferran de Sagarra de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Fray Luis de León, de Santa Coloma de Gra-
menet
Tram. 250-01540/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
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que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Fray Luís de León, ubicat al carrer 
de Sant Joaquim, 91, la inversió necessària estimada 
pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma i 
que correspon a competències de l’administració edu-
cativa de la Generalitat de Catalunya és de 159.770,23 €  
amb el següent detall:

Reforma del revestiment aplacat vestíbul 35.497,77 €

Reforma del menjador 8.672,46 €

Reforma instal·lació de calefacció 30.000,00 €

Reforma instal·lació elèctrica necessària 85.600,00 €

Total 159.770,23 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

1. Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 159.770,23 € 
per fer front a les obres de la seva competència a l’es-
cola Fray Luís de León de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Jaume Salvatella, de Santa Coloma de Gra-
menet
Tram. 250-01541/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Jaume Salvatella, ubicat a l’avin-
guda de Francesc Macià, 124, la inversió necessària 
estimada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Santa 
Coloma i que correspon a competències de l’adminis-
tració educativa de la Generalitat de Catalunya és de 
536.439,12 € amb el següent detall:

Reforma de les persianes 38.800,00 €

Reforma instal·lació de calefacció 14.000,00 €

Reforma instal·lació elèctrica necessària 483.639,12 €

Total 536.439,12 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:
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Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 536.439,12 € 
per fer front a les obres de la seva competència a l’es-
cola Jaume Salvatella de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament 
de la despesa efectiva de les obres al Cen-
tre d’Educació Especial Josep Sol, de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01542/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108657 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEE Josep Sol, ubicat al carrer d’Almo-
gàvers, s/n, la inversió necessària estimada pels ser-
veis tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma i que 
correspon a competències de l’administració educati-
va de la Generalitat de Catalunya és de 1.061.785,65 € 
amb el següent detall:

Reforma forjat sanitari per manteniment 39.909,76 €
Reforma de façana per complir normativa 
d’incendis 60.000,00 €

Reforma integral de la calefacció 450.000,00 €

Reforma instal·lació elèctrica necessària 511.875,89 €

Total 1.061.785,65 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 1.061.785,65 € 
per fer front a les obres de la seva competència a l’es-
cola Josep Sol de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Lluís Millet, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01543/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Lluís Millet, ubicat al carrer de Llu-
ís Millet, 22, la inversió necessària estimada pels ser-
veis tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma i que 
correspon a competències de l’administració educativa 
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de la Generalitat de Catalunya és de 659.825,60 € amb 
el següent detall:

Rehabilitació de les façanes 494.148,60 €

Rehabilitació sostre porxo 37.210,00 €

Rehabilitació zona circulació exterior 15.367,00 €

Rehabilitació de 50% persianes 24.000,00 €
Rehabilitació gimnàs per incorporar sortida 
emergència 12.000,00 €

Reforma instal·lació de calefacció 45.000,00 €

Reforma instal·lació elèctrica necessària 32.100,00 €

Total 659.825,60 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 659.825,60 € 
per fer front a les obres de la seva competència a l’es-
cola Lluís Millet de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Mercè Rodoreda, de Santa Coloma de Gra-
menet
Tram. 250-01544/10

Presentació

GP SOC

Reg. 108659 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Mercè Rodoreda, ubicat al carrer 
de Milà i Fontanals, 59, la inversió necessària estima-
da pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Santa Co-
loma i que correspon a competències de l’adminis-
tració educativa de la Generalitat de Catalunya és de 
121.123,56 € amb el següent detall:

Reformes d’estructura vista edifici antic 7.973,90 €

Reforma integral porxo metàl·lic pati 30.000,00 €

Reforma instal·lació de calefacció 12.000,00 €

Reforma instal·lació elèctrica necessària 71.149,66 €

Total 121.123,56 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 121.123,56 € 
per fer front a les obres de la seva competència a l’es-
cola Mercè Rodoreda de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Fascicle tercer
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Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Miguel de Unamuno, de Santa Coloma de 
Gramenet
Tram. 250-01545/10

Presentació

GP SOC

Reg. 108660 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Miguel de Unamuno, ubicat al car-
rer d’Àngel Guimerà 10-12, la inversió necessària es-
timada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Santa 
Coloma i que correspon a competències de l’adminis-
tració educativa de la Generalitat de Catalunya és de 
85.600,00 € amb el següent detall:

Reforma instal·lació elèctrica necessària 85.600,00 €

Total 85.600,00 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 85.600,00 € per 
fer front a les obres de la seva competència a l’escola 
Miguel de Unamuno de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Pallaresa, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01546/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108661 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Pallaresa, ubicat al carrer de Gas-
par, 1-13, la inversió necessària estimada pels serveis 
tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma i que corres-
pon a competències de l’administració educativa de la 
Generalitat de Catalunya és de 467.000,00 € amb el 
següent detall:

Reforma de tancaments perimetrals  
del pati de joc 30.000,00 €

Actuació sobre patologies a l’estructura 300.000,00 €

Reforma sistema calefacció (substitució 
caldera) 30.000,00 €

Reforma instal·lació elèctrica necessària 107.000,00 €

Total 467.000,00 €
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El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 467.000,00 € 
per fer front a les obres de la seva competència a l’es-
cola Pallaresa de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament 
de la despesa efectiva de les obres a l’Es-
cola Les Palmeres, de Santa Coloma de 
Gramenet
Tram. 250-01547/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108662 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Les Palmeres, ubicat al carrer de 
Mn. Camil Rossell, 45, la inversió necessària estimada 
pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma i 

que correspon a competències de l’administració edu-
cativa de la Generalitat de Catalunya és de 57.723,66 € 
amb el següent detall:

Rehabilitació coberta transitable 45.000,00 €

Construcció mur perimetral mitjaner 8.457,90 €

Reforma instal·lació elèctrica necessària 4.265,76 €

Total 57.723,66 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 57.723,66 € per 
fer front a les obres de la seva competència a l’escola 
Les Palmeres de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Primavera, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01548/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108663 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
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educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Primavera, ubicat a l’avinguda Pri-
mavera, 41-45, la inversió necessària estimada pels 
serveis tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma i que 
correspon a competències de l’administració educativa 
de la Generalitat de Catalunya és de 345.583,72 € amb 
el següent detall:

Reforma integral del sistema de calefacció 250.000,00 €

Reforma vestuaris exteriors 13.423,72 €

Reparació tanca perimetral 7.260,00 €

Reforma instal·lació elèctrica necessària 74.900,00 €

Total 345.583,72 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 345.583,72 € 
per fer front a les obres de la seva competència a l’es-
cola Primavera de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Riera Alta, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01549/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108664 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Riera Alta, ubicat al carrer Alps, 35, 
la inversió necessària estimada pels serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Santa Coloma i que correspon a com-
petències de l’administració educativa de la Generali-
tat de Catalunya és de 3.199,32 € amb el següent detall:

Reforma instal·lació elèctrica necessària 3.199,32 €

Total 3.199,32 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 3.199,32 € per 
fer front a les obres de la seva competència a l’escola 
Riera Alta de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Rosselló Pòrcel i l’Escola Salvat Papasseit, 
de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01550/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108665 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
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da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas dels CEIP Rosselló Porcel i Salvat Papasseit, 
ubicats a la Rambla de Sant Sebastià, 92 i al carrer 
del Dr. Pagès, 5-7, la inversió necessària estimada pels 
serveis tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma i que 
correspon a competències de l’administració educativa 
de la Generalitat de Catalunya és de 78.150,00 € amb 
el següent detall:

Reforma instal·lació de calefacció 30.000,00 €

Reforma instal·lació elèctrica necessària 48.150,00 €

Total 78.150,00 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 78.150,00 € per 
fer front a les obres de la seva competència a les esco-
les Rosselló Porcel i Salvat Papasseit de Santa Coloma 
de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Sagrada Família, de Santa Coloma de Gra-
menet
Tram. 250-01551/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108666 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Sagrada Família, ubicat al carrer 
Aragó, 4, la inversió necessària estimada pels serveis 
tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma i que corres-
pon a competències de l’administració educativa de la 
Generalitat de Catalunya és de 534.900,00 € amb el 
següent detall:

Rehabilitació estructura edifici infantil 60.000,00 €

Reforma cuina escola 320.000,00 €

Adequació sanejament interior i exterior 
de l’escola 50.000,00 €

Reforma instal·lació de calefacció 30.000,00 €

Reforma instal·lació elèctrica necessària 74.900,00 €

Total 534.900,00 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 534.900,00 € 
per fer front a les obres de la seva competència a l’es-
cola Sagrada Família de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Sant Just, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01552/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108667 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Sant Just, ubicat al carrer de Sant 
Carles, 78-82, la inversió necessària estimada pels ser-
veis tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma i que 
correspon a competències de l’administració educativa 
de la Generalitat de Catalunya és de 3.199,32 € amb el 
següent detall:

Reforma instal·lació elèctrica necessària 3.199,32 €

Total 3.199,32 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 

d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 3.199,32 € per 
fer front a les obres de la seva competència a l’escola 
Sant Just de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Santa Coloma, de Santa Coloma de Gra-
menet
Tram. 250-01553/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108668 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Santa Coloma, ubicat a l’avingu-
da de la Salzereda, 54, la inversió necessària estimada 
pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma i 
que correspon a competències de l’administració edu-
cativa de la Generalitat de Catalunya és de 47.510,51 € 
amb el següent detall:
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Instal·lació elèctrica pista esportiva 15.000,00 €

Reforma pati per eliminació de desnivells 11.710,51 €

Reforma instal·lació elèctrica necessària 20.800,00 €

Total 47.510,51 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 47.510,51 € per 
fer front a les obres de la seva competència a l’escola 
Santa Coloma de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Serra de Marina, de Santa Coloma de Gra-
menet
Tram. 250-01554/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108669 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-

va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Serra de Marina, ubicat al carrer 
de Mn. Camil Rossell, 96, la inversió necessària es-
timada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Santa 
Coloma i que correspon a competències de l’adminis-
tració educativa de la Generalitat de Catalunya és de 
167.752,96 €. Amb el següent detall:

Coberta Sala de Calderes 20.000,00 €

Reforma instal·lació de calefacció 35.000,00 €

Reforma instal·lació elèctrica necessària 101.650,00 €
Substitució para-sols finestres per  
obsolescència 11.102,96 €

Total 167.752,96 €

Cal recordar també que en aquest centre està pendent 
d’executar la tercera fase d’ampliació per un import de 
2.500.000,00 €.

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 167.752,96 € i 
de 2.500.000,00 € per fer front a les obres de la seva 
competència i ampliació a l’escola Serra de Marina de 
Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Tanit, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01555/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108670 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
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del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Tanit, ubicat al carrer Pirineus, 5-7, 
la inversió necessària estimada pels serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Santa Coloma i que correspon a com-
petències de l’administració educativa de la Genera-
litat de Catalunya és de 27.430,08 € amb el següent 
detall:

Reforma instal·lació elèctrica necessària 27.430,08 €

Total 27.430,08 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat:

Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 27.430,08 € per 
fer front a les obres de la seva competència a l’escola 
Tanit de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Torre Balldovina, de Santa Coloma de Gra-
menet
Tram. 250-01556/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108671 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Torre Balldovina, ubicat a l’avin-
guda de la Pallaresa, 44-56, la inversió necessària es-
timada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Santa 
Coloma i que correspon a competències de l’adminis-
tració educativa de la Generalitat de Catalunya és de 
385.179,21 € amb el següent detall:

Reforma persianes edifici vell 57.000,00 €

Reforma instal·lació elèctrica necessària 328.179,21 €

Total 385.179,21 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:
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Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 385.179,21 € 
per fer front a les obres de la seva competència a l’es-
cola Torre Balldovina, de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Wagner, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01557/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108672 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en con-
tacte permanent amb les direccions dels centres edu-
catius públics de la ciutat fa un seguiment exhaustiu 
de l’estat de conservació i manteniment de les instal-
lacions. Per tal de garantir un adequat confort dels 
alumnes i del professorat així com de les condicions 
docents adequades pel desenvolupament de l’activitat 
educativa és necessari realitzar actuacions immedia-
tes, derivades de l’obsolescència, adaptació a normati-
va vigent o final de la vida útil dels elements estructu-
rals o instal·lacions de l’escola.

En el cas del CEIP Wagner, ubicat al carrer de Wag-
ner, 45, la inversió necessària estimada pels serveis 
tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma i que cor-
respon a competències de l’administració educativa de 
la Generalitat de Catalunya és de 101.650,00 € amb el 
següent detall:

Reforma instal·lació elèctrica necessària 101.650,00 €

Total 101.650,00 €

El compromís amb els nens i nenes que cursen els 
seus estudis als centres públics de la ciutat ens impul-
sa a reclamar al Govern de la Generalitat la necessitat 
d’articular les mesures pressupostàries adients per fer 
front a aquesta despesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat:

Fer-se càrrec de la despesa efectiva de 101.650,00 € 
per fer front a les obres de la seva competència a l’es-
cola Wagner de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Parlon Gil, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades, GP SOC

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediments relatius als informes de fisca-
lització 24/2014, sobre l’Institut Català d’Ava-
luacions Mèdiques, corresponent al 2010 i al 
2011; 25/2014, sobre la gestió econòmica 
dels centres docents públics del Departa-
ment d’Ensenyament, corresponent al 2011; 
27/2014, sobre la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva
Tram. 256-00040/10; 256-00041/10; 256-00042/10

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 108212; 108213; 108214; 108432; 

108433; 108434 i 108594; 108435; 108453; 

108454; 108455; 108456;  108457; 108458

 Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 05.03.2015

Propostes de resolució presentades pel GP SOC (reg. 
108212 a 108214); pel GP ICV-EUiA (reg. 108432 a 
108434, i 108594); pel GP CiU (reg. 108435); pel GP 
ERC (reg. 108453 a 108455), i pel GP PPC (reg. 108456 
a 108458)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes:

– Informe de fiscalització 24/2014, sobre l’Institut Ca-
talà d’Avaluacions Mèdiques, corresponent al 2010 i al 
2011 (tram. 256-00040/10)
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:

1. Aprova l’informe de fiscalització 24/2014, sobre 
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, correspo-
nent al 2010 i al 2011 (tram. 256-00040/10).

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes:

– Informe de fiscalització 25/2014, sobre la gestió eco-
nòmica dels centres docents públics del Departament 
d’Ensenyament, corresponent al 2011 (tram. 256-
00041/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:

1. Aprova l’informe de fiscalització 25/2014, sobre 
la gestió econòmica dels centres docents públics del 
Departament d’Ensenyament, corresponent al 2011 
(tram. 256-00041/10).

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes:

– Informe de fiscalització 27/2014, sobre la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva (tram. 256-00042/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 27/2014, sobre la Corporació de Salut del Ma-
resme i la Selva (tram. 256-00042/10).

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent pro-
posta de resolució subsegüent al debat del procedi-
ment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per 
la Sindicatura de Comptes:

– Informe de fiscalització 27/2014, sobre la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva (tram. 256-00042/10)

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 27/2014, sobre el Consorci de Salut del Ma-
resme i La Selva, Resolució 636/IX del Parlament i 
insta el Govern a corregir les irregularitats observades 
en el dit informe.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar un informe en relació a les conclusions dins de 
l’actual període de sessions.

3) El Parlament de Catalunya insta el Govern perquè 
vetlli a fi de que el Pressupost del Consorci de Salut 
del Maresme i La Selva sigui aprovat pel seu Consell 
Rector abans de que siguin aprovats els Pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya.

4) El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
les instruccions oportunes, mitjançant les organismes 
de control del Departament de Salut, a fi de subsanar 
les debilitats en la gestió del pressupost, especialment 
envers les partides de protocol, representació i despe-
ses extraordinàries i a fer les accions necessàries per 
equilibrar el compte de resultats del Consorci de Sa-
lut del Maresme i La Selva, sense disminuir l’activitat 
sociosanitària.

5) El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar 
perquè el Consorci de Salut del Maresme i La Selva 
compleixi amb cura la legalitat envers a la normativa 
de contractació que li és d’aplicació i revisi el com-
pliment de la legalitat en el concurs de restauració on 
el plec de clàusules va impedir la lliure concurrència 
de licitadors, els contractes derivats de l’acord marc 
licitat pel CSC, el corresponent al contracte de serveis 
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d’anàlisi clínic on els membres del CSC a la mesa de 
contractació no es van abstenir.

6) El Parlament de Catalunya encarrega a la Sindica-
tura de Comptes l’elaboració d’un informe i presen-
tar-lo al Govern i al Parlament, en el termini d’un mes, 
relatiu a les irregularitats recurrents a les diferents em-
preses i consorcis de l’àmbit sanitari, que en els dife-
rents informes de fiscalització han estat presentats al 
Parlament de Catalunya durant la desena legislatura, 
amb la finalitat d’impulsar les mesures necessàries per 
llur correcció.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon i 
Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’In-
forme de fiscalització 24/2014, sobre l’Institut Català 
d’Avalua cions Mèdiques, corresponent al 2010 i al 2011 
(tram. 256-00040/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 24/2014, sobre l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00040/10) i insta el Govern a seguir les recomanaci-
ons del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment rela-
tiu a l’Informe de fiscalització 25/2014, sobre la ges-
tió econòmica dels centres docents públics del Depar-
tament d’Ensenyament, corresponent al 2011 (tram. 
256-00041/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 25/2014, sobre la gestió econòmica dels cen-

tres docents públics del Departament d’Ensenyament, 
corresponent al 2011 (tram. 256-00041/10) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes:

– Informe de fiscalització 24/2014, sobre l’Institut Ca-
talà d’Avaluacions Mèdiques, corresponent al 2010 i al 
2011 (tram. 256-00040/10)

– Informe de fiscalització 25/2014, sobre la gestió eco-
nòmica dels centres docents públics del Departament 
d’Ensenyament, corresponent al 2011 (tram. 256-
00041/10)

– Informe de fiscalització 27/2014, sobre la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva (tram. 256-00042/10)

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 24/2014, sobre l’Institut Català d’Avaluaci-
ons Mèdiques, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 
256-00040/10) i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 25/2014, sobre la gestió econòmica dels cen-
tres docents públics del Departament d’Ensenyament, 
corresponent al 2011 (tram. 256-00041/10) i insta a se-
guir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 27/2014, sobre la Corporació de Salut del Ma-
resme i la Selva (tram. 256-00042/10) i insta a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
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zació 24/2014, sobre l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00040/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 24/2014, sobre l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00040/10) i insta el Govern a seguir les recomanaci-
ons del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu GP d’ERC Diputada GP d’ERC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
25/2014, sobre la gestió econòmica dels centres do-
cents públics del Departament d’Ensenyament, corres-
ponent al 2011 (tram. 256-00041/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 25/2014, sobre la gestió econòmica dels cen-
tres docents públics del Departament d’Ensenyament, 
corresponent al 2011 (tram. 256-00041/10) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu GP d’ERC Diputada GP d’ERC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
27/2014, sobre la Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva (tram. 256-00042/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 27/2014, sobre la Corporació de Salut del Ma-
resme i la Selva (tram. 256-00042/10).

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu GP d’ERC Diputada GP d’ERC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del proce-
diment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2014, so-
bre l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, corres-
ponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-00040/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 24/2014, sobre l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00040/10) i insta el Govern a seguir les recomanaci-
ons del dit informe.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Que l’ICAMS elabori un sistema de control del 
l’immobilitzat material tot inventariant tots els ele-
ments que el conformen.

2. Que totes les tarifes de l’ICAMS siguin aprovades 
per l’òrgan corresponent prèviament a la signatura 
dels convenis.

3. Revisar els convenis signats per l’ICAMS per tal 
d’incorporar les tarifes a les que es refereix el punt 2.

4. Establir un mecanisme de control en l’ICAMS amb 
l’objectiu de verificar que les proves que factura el pro-
veïdor corresponen als informes ja rebuts.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Jordi Roca Mas
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
25/2014, sobre la gestió econòmica dels centres do-
cents públics del Departament d’Ensenyament, corres-
ponent al 2011 (tram. 256-00041/10).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 25/2014, sobre la gestió econòmica dels cen-
tres docents públics del Departament d’Ensenyament, 
corresponent al 2011 (tram. 256-00041/10) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.
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2. El Parlament de Catalunya constata:

a. L’excessiva burocratització a la que es sotmet els 
Centres Educatius en l’àmbit econòmic i pressupos-
tari derivada d’una normativa reguladora dels centres 
docents diversa i complexa. Aquest fet dificulta el seu 
compliment i l’aplicació correcta per part dels gestors 
dels centres, la formació dels quals no és jurídica ni 
econòmica sinó docent i que, a més, han de compagi-
nar la gestió econòmica amb les seves tasques docents, 
d’atenció a l’alumnat, programació acadèmica.

b. La manca de resposta del Departament d’Ensenya-
ment a les recomanacions de la Sindicatura de Comp-
tes donat que a l’Informe 1/2014 ja demanava a l’Ad-
ministració l’«elaboració i aprovació d’un manual de 
gestió autònoma dels centres docents de titularitat mu-
nicipal», recomanació ignorada a la posterior Instruc-
ció 1/2014 de la secretària general, relativa a la gestió 
econòmica dels centres educatius públics del Departa-
ment d’Ensenyament.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

a. Redactar abans de la finalització del curs 2014-
2015, d’un text refós de la normativa vigent sobre la 
gestió econòmica dels centres, amb l’objectiu d’oferir 
realment als centres educatius un recull de totes les 
qüestions que els afecten en l’àmbit de la gestió econò-
mica i de facilitar el desenvolupament de la seva tasca 
d’acord amb la normativa vigent.

b. Establir abans de la finalització del curs 2014-2015, 
d’una metodologia de control intern que permeti de-
tectar mancances, corregir errors, formular suggeri-
ments i supervisar la gestió econòmica dels centres de 
forma continuada.

c. Presentar abans de l’inici 2015-2016 d’un nou manu-
al de gestió econòmica que actualitzi el de l’any 2003.

d. Presentar al Parlament un pla per a realitzar la im-
plantació efectiva del programari SAGA que inclo-
gui el reforç de l’atenció personalitzada als centres, 
un canal àgil de comunicació entre el Departament i 
els centres, el pla de formació i assessorament per als 
responsables dels serveis territorials i dels centres i la 
creació d’una base que reculli o bé les preguntes més 
freqüents o bé les operacions econòmiques que es po-
den generar en un centre amb indicació sobre la forma 
com s’han de gestionar i comptabilitzar.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2014, sobre 
la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (tram. 
256-00042/10).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 27/2014, sobre la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva (tram. 256-00042/10) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya recomana a la Sindicatu-
ra que elabori un nou informe de fiscalització sobre la 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva dels exer-
cicis 2012, 2013 i 2014.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Jordi Roca Mas
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les desigual-
tats i el sistema educatiu
Tram. 300-00285/10

Presentació
GP SOC

Reg. 109397 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de 
març de 2015.

Sobre les desigualtats i el sistema educatiu.

Palau del Parlament, 12 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre les Terres de 
Lleida, el Pirineu i Aran
Tram. 300-00286/10

Presentació
GP SOC

Reg. 109579 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de 
març de 2015.

Sobre les Terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran.

Palau del Parlament, 13 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre els menjadors 
escolars
Tram. 300-00287/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 109609 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de març de 2015.

Sobre menjadors escolars

Palau del Parlament, 12 de març de 2015

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

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions 
previstes per a completar el traspàs de com-
petències al Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona
Tram. 300-00288/10

Presentació
Agnès Russiñol i Amat, del GP ERC

Reg. 109611 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.03.2015

A la Mesa del Parlament

Agnès Russiñol i Amat, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de març de 2015.

– Quines accions pensa emprendre el Govern de la 
Generalitat per completar el traspàs de competències 
al Consorci de Serveis Socials de Barcelona?

Palau del Parlament, 13 de març de 2015

Agnès Russiñol i Amat
Diputada GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre el deute amb 
els ajuntaments
Tram. 300-00289/10

Presentació
GP C’s

Reg. 109613 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.03.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de 
març de 2015.

– Sobre el deute pendent de la Generalitat amb els 
ajuntaments catalans.

Palau del Parlament, 13 de març de 2015

Albert Rivera Díaz
President GP C’s
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Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra 
la plaga del caragol poma
Tram. 300-00290/10

Presentació
GP CiU

Reg. 109619 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.03.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
18 i 19 de març de 2015.

– Quines actuacions de lluita contra la plaga del car-
gol poma ha dut el Govern i quin és el seu capteniment 
actual per pal·liar-ne els seus efectes?

Palau del Parlament, 13 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Interpel·lació al Govern sobre la inversió en 
carreteres per a millorar-ne la seguretat
Tram. 300-00291/10

Presentació
GP PPC

Reg. 109620 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.03.2015

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 estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 18 i 19 de març de 2015.

– Sobre les inversions en carreteres per a millorar la 
seguretat.

Palau del Parlament, 13 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre els 
drets de l’infant
Tram. 360-00016/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.

Informe del Síndic de Greuges al Parlament 
corresponent al 2014
Tram. 360-00019/10

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Infor-
me en la sessió 10, tinguda el 09.03.2015, DSPC-C 651.
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Declaració de la Junta de Portaveus del Par-
lament de Catalunya de renovació del com-
promís amb el lema dels deportats «Feixis-
me, mai més»
Tram. 401-00029/10

Acord de la Junta
10.03.2015

Enguany es compleixen setanta anys de l’alliberament 
dels camps nazis, aniversari amb un significat espe-
cial, atès que les veus de les víctimes s’estan apagant, 
la qual cosa ha de comportar una renovació respon-
sable i compromesa de llur missatge, expressat en els 
juraments fets als diversos camps després de l’allibe-
rament, amb el lema «Mai més».

A hores d’ara, cal recordar que el terme víctima és univer-
sal, però alhora cal posar èmfasi en les víctimes d’aquí,  
deu mil deportats aproximadament, a més dels qui par-
ticiparen en la Resistència francesa, molts dels quals 
foren empresonats i assassinats. Però també és indis-
pensable recordar que, més enllà de les víctimes di-
rectes, llurs famílies i llur entorn també en patiren les 
conseqüències i que totes elles foren persones vincu-
lades a la història de llur país, amb trajectòries perso-
nals, polítiques i sindicals diverses. Les seqüeles de 
l’exili, la persecució i la deportació no tan sols afec-
taren tota una generació, pel buit cultural, polític i sin-
dical que va deixar, sinó que van significar una pèrdua 
irremeiable per a les generacions posteriors.

Les víctimes dels camps nazis no ho foren per atzar, si-
nó com a resultat de llur posició en defensa de la Repú-
blica, derrotada per les armes feixistes, que els abocà 
a l’exili. Foren enemics de Franco i enemics de Hitler 
i, per aquesta condició, acabaren essent deportats als 
camps del Reich. En conseqüència, llur reconeixement 
ha de comportar la identificació dels culpables. La de-
portació no hauria estat possible sense l’abandó del rè-
gim col·laboracionista de Vichy i sense l’aquiescència 
de la dictadura franquista al fet que els presoners de 
guerra dels alemanys fossin posats en mans de la Ges-
tapo i qualificats d’apàtrides.

A més, la culpabilitat de la dictadura franquista s’es-
tengué al llarg de quaranta anys, per tal com va man-
tenir l’estigmatització dels vençuts a la guerra i de 
llurs famílies, va negar els drets morals i materials als 
antics deportats i a llurs famílies i els va impedir de 
constituir una associació que els emparés, en contrast 
amb el que succeïa a la majoria de països d’Europa.

Avui resten pendents deures amb la història i la me-
mòria, atès que hi ha encara un desconeixement de 
l’abast de la deportació republicana, ignorada pels ma-
teixos familiars, i una manca d’integració en la histò-
ria d’Espanya i Europa de la trajectòria dels deportats, 
com a resistents a l’ocupació nazi a França i com a 
lluitadors antifranquistes.

De la mateixa manera que feren els deportats supervi-
vents a molts camps, amb el jurament del «Mai més», 
que incorporava l’anhel de llibertat, igualtat i justícia 
social, pertoca avui d’honorar-los i recordar-los amb la 
renovació de llur compromís.

Per això, el Parlament de Catalunya i els seus diputats 
volen recollir-ne el compromís i expressar el suport a 
llur llegat: «Feixisme, mai més».

Palau del Parlament, 10 de març de 2015

Jordi Turull i Negre, portaveu GP CiU; Marta Rovira 
i Vergés, portaveu GP ERC; Maurici Lucena i Betriu, 
portaveu GP SOC; Dolors Camats i Luis, portaveu GP 
ICV-EUiA; Carina Mejías Sánchez, portaveu GP C’s, 
David Fernàndez i Ramos, portaveu Grup Mixt

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
730/X, sobre les teràpies naturals
Tram. 290-00657/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 108577 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

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 730/X, sobre les te-
ràpies naturals (tram. 290-00657/10), us informo del 
següent:

L’informe tècnic elaborat per un grup de treball in-
terdepartamental en relació a les teràpies naturals, es 
mostra a l’annex.

Barcelona, 2 de març 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.



16 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 516

4.50.01. INFORMACIó 97

Control del compliment de la Resolució 
823/X, sobre la construcció d’un institut a 
Santa Coloma de Cervelló
Tram. 290-00738/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 107602 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

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 823/X, sobre la cons-
trucció d’un institut a Santa Coloma de Cervelló (tram. 
290-00738/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament ha fet l’encàrrec a 
Infraestructures.cat de la licitació del concurs per la 
redacció del projecte executiu per l’ampliació i ade-
quació en institut de l’edifici Montpedrós de Santa Co-
loma de Cervelló. El Departament d’Ensenyament té 
previst que l’any 2016 s’iniciï l’execució de les obres.

En aquests moments el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló estan rea-
litzant les gestions pertinents per la cessió del solar i 
del immoble. També, ambdues administracions estan 
treballant en un acord de finançament compartit del 
centre mentre convisquin l’escola i l’institut.

Per al curs escolar 2014-2015 el Departament d’En-
senyament instal·larà, al costat de l’edifici de l’Esco-
la Montpedrós, els mòduls prefabricats necessaris per 
ubicar l’institut de Santa Coloma de Cervelló, d’aques-
ta manera el centre disposarà dels espais necessaris 
per dur a terme la seva activitat.

En el procés de programació de l’oferta dels ensenya-
ments de batxillerat al municipi per al curs 2016-2017, 
el Departament d’Ensenyament tindrà en compte 
l’oferta de llocs escolars dels ensenyaments d’educació 
secundària obligatòria d’aquest.

Barcelona, 27 de febrer de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
824/X, sobre l’assignació de recursos d’edu-
cació especial a les escoles
Tram. 290-00739/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 107603 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

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 824/X, sobre l’as-
signació de recursos d’educació especial a les escoles 
(tram. 290-00739/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament ha iniciat el procés 
per la revisió dels criteris establerts per l’assignació de 
recursos destinats a l’alumnat amb necessitats especí-
fiques de Catalunya, d’acord amb l’establert en la Re-
solució 824/X aprovada pel Parlament de Catalunya.

Els Serveis Territorials d’Ensenyament, el Consorci 
d’Educació de Barcelona i el Departament d’Ensenya-
ment estan revisant, tenint en compte la disponibilitat 
pressupostària, la necessitat d’ampliació de les hores 
contractades de personal vetllador pel que queda de 
curs 2014-2015.

Barcelona, 27 de febrer de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
825/X, sobre els serveis escolars de menja-
dor i de transport escolar
Tram. 290-00740/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 107604 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

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 825/X, sobre els ser-
veis escolars de menjador i de transport escolar (tram. 
290-00740/10), us informo del següent:

Des del Departament d’Ensenyament s’està treballant 
per adequar el Decrets que regulen els serveis de men-
jador i transport escolar a l’establert en l’article 6.3 
de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació: «les 
administracions públiques, a fi de facilitar l’accés en 
condicions d’equitat als serveis escolars de menjador 
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i transport durant els ensenyaments obligatoris i en 
els ensenyaments declarats gratuïts, han d’oferir ajuts 
als alumnes que visquin en poblacions sense escola, 
en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als 
alumnes amb discapacitats i als alumnes amb necessi-
tats educatives específiques reconegudes. Els ajuts po-
den cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent 
la naturalesa del desplaçament i el nivell de renda de 
les famílies...»

El Departament d’Ensenyament dóna compliment a 
l’Acord assolit entre l’Ajuntament de Cerdanyola i el 
Departament, de manera que per un període de dos 
anys el transport escolar es prestarà amb normalitat.

Barcelona, 27 de febrer de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
827/X, sobre la continuïtat de l’Escola Muni-
cipal de Música de Cambrils i el sosteniment 
de les escoles de música
Tram. 290-00742/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 107605 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

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 827/X, sobre la con-
tinuïtat de l’Escola Municipal de Música de Cambrils 
i el sosteniment de les escoles de música (tram. 290-
00742/10), us informo del següent:

La Generalitat de Catalunya reconeix l’esforç de les 
corporacions locals que ha permès consolidar una 
oferta pública d’aquests ensenyaments.

L’últim curs que s’ha liquidat i finançat de l’Escola de 
Música Municipal de Cambrils el 30 de desembre de 
2014 ha estat el curs 2011-2012.

D’acord amb l’establert en la Resolució sobre orienta-
ció política general del Govern, la situació i el sosteni-
ment de les escoles municipals de música i de dansa es 
tractarà en les reunions de treball de la Comissió Mix-
ta entre el Departament d’Ensenyament i les entitats 
municipalistes, per tal de consensuar un sistema de fi-
nançament per aquests centres i es tornarà a definir el 
concepte d’ajut.

Barcelona, 27 de febrer de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
828/X, sobre l’Escola Baldiri Reixac de Ba-
dalona
Tram. 290-00743/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 107606 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

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 828/X, sobre l’Esco-
la Baldiri Reixac, de Badalona (tram. 290-00743/10), 
us informo del següent:

L’any 2014 es va adjudicar el concurs per l’adaptació 
de l’accessibilitat l’edifici de l’Escola Baldiri Reixac de 
Badalona, corresponent a la primera fase, amb un pres-
supost de 68.970 euros.

Barcelona, 27 de febrer de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
829/X, sobre la reconversió de l’Aula de For-
mació d’Adults Morera Pomar, de Badalona, 
en un centre de formació d’adults
Tram. 290-00744/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 107607 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

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 829/X, sobre la re-
conversió de l’Aula de Formació d’Adults Morera Po-
mar, de Badalona, en un centre de formació d’adults 
(tram. 290-00744/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 
Badalona han dut a terme la reconversió en Centre 
de Formació d’Adults de l’Aula de Formació d’Adults 
Morera-Pomar.

El Centre de Formació d’Adults de Badalona funciona 
com a tal des de l’inici del curs 2014-2015, i està ubicat 
en una part de l’edifici de l’Escola Sant Jordi.

L’oferta educativa del Centre de Formació d’Adults 
Morera-Pomar dóna resposta a les necessitats d’esco-
larització de la zona, amb ensenyaments inicials, idio-
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mes, graduat escolar, preparació de proves d’accés a 
cicles formatius de grau superior i preparació de pro-
ves d’accés a la universitat per majors de 25 anys.

Barcelona, 27 de febrer de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
831/X, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 9/2014, sobre Sistema d’Emergències 
Mèdiques, SA, corresponent al 2010 i al 2011
Tram. 290-00746/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 107598 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

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 Resolució 831/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 9/2014, so-
bre el Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, corres-
ponent al 2010 i al 2011, amb número de tramitació 
290-00746/10.

Barcelona, 2 de març de 2015

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller de Salut (reg. 107598).
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, 10.03.2015.

Control del compliment de la Resolució 
832/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 12/2014, sobre l’Institut Català 
d’Oncologia, corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 290-00747/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 107599 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

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 Resolució 832/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 12/2014, so-
bre l’Institut Català d’Oncologia, corresponent al 2009 
i al 2010, amb número de tramitació 290-00747/10.

Barcelona, 2 de març de 2015

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller de Salut (reg. 107599).
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, 10.03.2015.

Control del compliment de la Resolució 
839/X, sobre la planta d’asfalt de l’explota-
ció de Roques Blanques, al Bruc
Tram. 290-00754/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 108603 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

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 839/X, sobre la plan-
ta d’asfalt de l’explotació de Roques Blanques, al Bruc 
(tram. 290-00754/10), us informo del següent:
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El projecte de la planta d’asfalt a l’explotació de Ro-
ques Blanques es troba actualment aturat i en suspen-
sió de tràmit fins que es recaptin els informes que li 
són preceptius.

Tant la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme com el servei Territorial d’Urbanisme a la 
Catalunya Central tenen la plena disposició per reu-
nir-se amb la plataforma veïnal «Salvem el Bruc» 
(SEB) i altres persones i entitats interessades i escol-
tar-ne els seus arguments i informes. Així ha estat re-
centment, donant resposta a un escrit de 29 de gener 
de 2015 en el que es comunicava a la plataforma que 
l’expedient es troba actualment aturat i en suspensió 
de tràmit i es donava el contacte del Cap del servei 
Territorial d’Urbanisme a la Catalunya Central per pe-
tició d’informació o bé per concertar una reunió.

Barcelona, 3 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
895/X, sobre la reobertura dels llits d’aguts 
de l’Hospital de Figueres
Tram. 290-00806/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 108201 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

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 895/X, sobre la 
reobertura dels llits d’aguts de l’Hospital de Figueres 
(tram. 290-00806/10), us informo del següent:

El Departament de Salut i el Servei Català de la Salut 
incorporen des de fa anys en la seva funció planifi-
cadora l’adopció d’accions orientades a l’adaptació a 
determinats períodes de l’any. Així, els responsables 
del Servei Català de la Salut, la Secretaria de Salut Pú-
blica i el Sistema d’Emergències Mèdiques van pre-
sentar a principis de juliol el dispositiu d’estiu 2014, 
que preveia una oferta assistencial per al període com-
près entre l’1 de juliol i el 30 de setembre ajustada a 
la demanda que es produeix en els diferents punts del 
territori català durant aquesta època de l’any, garan-
tint en tot moment les intervencions urgents i fent una 
especial priorització de la cirurgia cardíaca i oncolò-
gica i de l’atenció preferent a tots aquells pacients amb 
patologies greus. Alhora, tant en els mesos d’hivern 
com en els d’estiu s’activa el Pla d’Urgències de Cata-
lunya (PIUC), per adequar els serveis a les variacions 
en la demanda d’atenció als ciutadans i poder així do-

nar una resposta efectiva. Des de l’1 de juny i fins al 
30 de setembre era també actiu el Pla d’actuació per 
prevenir els efectes de les onades de calor sobre la sa-
lut (POCS), que també incorpora actuacions per a co-
ordinar les mesures i els recursos existents, entre els 
quals els que proporcionen l’atenció urgent, així com 
la mèdica i la quirúrgica. Totes aquestes adaptacions 
en la planificació en períodes estacionals són objecte 
de presentació pública, tant en el moment de la seva 
activació com en el de tancament i balanç. Al respecte, 
cal assenyalar que el 3 de setembre de 2014 es va dur 
a terme una sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut, en la qual va intervenir el 
director del Servei Català de la Salut, sobre el balanç 
i els resultats de l’atenció sanitària del primer semes-
tre del 2014, sobre el pla per a l’estiu del 2014 i sobre 
l’atenció als serveis d’urgències d’aquest període.

Barcelona, 23 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 138/X, 
sobre l’atenció sanitària del sistema sanitari 
públic
Tram. 390-00138/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 108200 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

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 138/X, sobre l’atenció sanità-
ria del sistema sanitari públic (tram. 390-00138/10), us 
informo del següent:

La reducció de les llistes d’espera és una prioritat fo-
namental per al Departament de Salut. Així, el 2014 
ha suposat un punt d’inflexió en la millora de les llis-
tes d’espera, s’han dut a terme 15.000 intervencions 
quirúrgiques més respecte de l’any 2013 en els pro-
cessos garantits i el nombre de pacients que s’esperen 
per ser sotmesos a una operació a Catalunya ha dis-
minuït un 24% pel que fa a les operacions garantides 
i un 12% pel que fa al global d’operacions quirúrgi-
ques. Aquests resultats són fruit del pla d’actuacions 
impulsat pel Servei Català de la Salut per reduir les 
llistes d’espera, que inclou potenciar la cirurgia major 
ambulatòria, incrementar l’activitat quirúrgica i sot-
metre a una intervenció els pacients que fa més temps 
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que esperen d’acord amb criteris clínics. A més, també 
s’ha posat en marxa un pla de gestió específic per aug-
mentar l’activitat en cirurgia cardíaca. L’objectiu del 
2015 és continuar disminuint el nombre de persones 
en llista d’espera de manera que els pacients amb un 
temps d’espera de més d’un any tendeixin a zero. Les 
actuacions passen per augmentar l’activitat quirúrgica, 
implantar un sistema de priorització per pacient que 
atengui criteris clínics i socials, i monitorar específi-
cament les llistes quirúrgiques d’oncologia i cirurgia 
cardíaca. D’altra banda, s’han aprovat les propostes 
d’ordres que reordenen la gestió de les llistes d’espe-
ra i revisen i amplien a 27 les operacions amb temps 
d’espera garantit alhora que introdueixen terminis de 
referència per a la resta d’intervencions, proves diag-
nòstiques i consultes. Aquests canvis s’han fet en un 
moment en què les llistes d’espera s’han estabilitzat 
i introdueixen criteris d’equitat clínica per prioritzar 
processos de més gravetat i/o complexitat. Així ma-
teix, l’establiment d’aquests terminis de referència es 
complementa amb la regulació de la informació que 
les entitats proveïdores han de facilitar als usuaris res-
pecte a l’accessibilitat.

Pel que fa a la transparència dels contractes i convenis 
del Servei Català de la Salut, 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 finals del 2014, per tal de donar compliment al 
compromís de transparència del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya de facilitar l’accés a la informa-
ció sobre l’àmbit públic, s’estan publicant al web del 
Servei Català de la Salut tots els contractes i convenis 
subscrits entre els organismes dependents del Departa-
ment de Salut i les empreses proveïdores i prestatà ries 
de serveis sanitaris corresponents als exercicis 2013 i 
2014. Actualment hi ha publicada la informació dels 
centres d’atenció hospitalària i especialitzada, atenció 
primària i atenció sociosanitària corresponents a l’any 
2013 i, progressivament, s’anirà incorporant la infor-
mació de la resta de línies (salut mental, insuficiència 
renal i extrahospitalària).

Quant a l’atenció urgent, el Departament de Salut i el 
Servei Català de la Salut incorporen des de fa anys en 
la seva funció planificadora l’adopció d’accions orien-
tades a l’adaptació a determinats períodes de l’any. Ai-
xí, els responsables del Servei Català de la Salut, la 
Secretaria de Salut Pública i el Sistema d’Emergències 
Mèdiques van presentar a principis de juliol el disposi-
tiu d’estiu 2014, que preveia una oferta assistencial per 
al període comprès entre l’1 de juliol i el 30 de setem-
bre ajustada a la demanda que es produeix en els di-
ferents punts del territori català durant aquesta època 
de l’any, garantint en tot moment les intervencions ur-
gents i fent una especial priorització de la cirurgia car-
díaca i oncològica i de l’atenció preferent a tots aquells 
pacients amb patologies greus. Alhora, tant en els me-

sos d’hivern com en els d’estiu s’activa el Pla d’Urgèn-
cies de Catalunya (PIUC), per adequar els serveis a les 
variacions en la demanda d’atenció als ciutadans i po-
der així donar una resposta efectiva. Des de l’1 de juny 
i fins al 30 de setembre era també actiu el Pla d’actua-
ció per prevenir els efectes de les onades de calor so-
bre la salut (POCS), que també incorpora actuacions 
per a coordinar les mesures i els recursos existents, en-
tre els quals els que proporcionen l’atenció urgent, així 
com la mèdica i la quirúrgica. Totes aquestes adap-
tacions en la planificació en períodes estacionals són 
objecte de presentació pública, tant en el moment de la 
seva activació com en el de tancament i balanç.

Barcelona, 23 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 149/X, 
sobre les relacions entre la sanitat pública i 
la privada i sobre la gestió estatal de la crisi 
de l’Ebola
Tram. 390-00149/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 107600 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

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 149/X, sobre 
les relacions entre la sanitat pública i la privada i sobre 
la gestió estatal de la crisi de l’Ebola, amb número de 
tramitació 390-00149/10.

Barcelona, 2 de març de 2015

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
107600).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils (del 10.04.2015 al 30.04.2015) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 04.05.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2015.
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Control del compliment de la Moció 150/X, 
sobre el projecte VISC+
Tram. 390-00150/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 107601 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

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 presenta-
ció de l’informe de compliment de la Moció 150/X, 
sobre el projecte VISC+, amb número de tramitació 
390-00150/10.

Barcelona, 2 de març de 2015

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller de Salut (reg. 107601).
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, 10.03.2015.

Control del compliment de la Moció 151/X, 
sobre les polítiques socials
Tram. 390-00151/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 108194 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, Consellera de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-
ra del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment dels punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 10 i 11 de la Moció 151/X, sobre les polítiques so-
cials, amb número de tramitació 390-00151/10, el con-

trol de compliment de la qual correspon a la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració.

Barcelona, 3 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera de Benestar Social i Família 
(reg. 108194).
Pròrroga punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 11: d’acord amb 
els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de con-
cedir una pròrroga de de 15 dies hàbils 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, 10.03.2015.

Control del compliment de la Moció 152/X, 
sobre la defensa del caràcter plurilingüe de 
l’Estat
Tram. 390-00152/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 107567 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

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 152/X, sobre la defensa del ca-
ràcter plurilingüe de l’Estat (tram. 390-00152/10), us 
informo del següent:

L’article 3.3 de la Constitució espanyola estableix ex-
plícitament que «la riquesa de les diferents modali-
tats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural 
que serà objecte d’especial respecte i protecció» i, en 
aquest marc, la Generalitat de Catalunya s’ha pronun-
ciat reiteradament i pública en favor del respecte del 
plurilingüisme de l’Estat, i específicament en defensa 
de la llengua catalana.

En relació al reconeixement efectiu del caràcter pluri-
lingüe de l’Estat, el Govern disposa des del 2006 d’un 
protocol de col·laboració amb els governs basc, gallec 
i de les Illes Balears, com a administracions compe-
tents que impulsen i apliquen polítiques de normalit-
zació lingüística que tenen com a finalitat garantir els 
drets lingüístics dels ciutadans i ciutadanes que volen 
emprar la llengua pròpia. Aquest protocol, el primer 
acord de col·laboració global en matèria lingüística 
subscrit entre tres governs de l’Estat espanyol, és un 
marc estable de cooperació que permet compartir ex-
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periències en matèria de normalització lingüística i es-
tratègies per potenciar, d’una banda, el caràcter pluri-
lingüe de l’Estat i, d’una altra, les llengües pròpies que 
no tenen encara un ús normalitzat ni en les institucions 
de l’Estat ni en l’administració perifèrica de l’Estat.

En base a l’esmentat protocol, el Govern de la Genera-
litat de Catalunya, conjuntament amb els governs basc 
i gallec, i formalment també amb el de les Illes Ba-
lears, promou també des del 2006 que l’Estat adopti 
mesures a fi de possibilitar l’ús de les llengües pròpies 
diferents del castellà en l’àmbit de les seves pròpies 
institucions i, especialment, al Congrés i al Senat; en 
l’Administració de Justícia; en les societats estatals i 
empreses de servei públiques, com Correus i RENFE, 
i en els mitjans de comunicació de titularitat pública 
estatal.

Altres accions desenvolupades el 2014 que incideixen 
a defensar el caràcter plurilingüe de l’Estat s’han dut 
a terme amb motiu del compliment de les Resolucions 
500/X, 501/X i 505/X del Parlament de Catalunya, a 
resultes de les quals el Departament de Cultura va do-
nar trasllat de sengles continguts al ministre Sr. Wert, 
com a president de la Conferència Sectorial de Cultura 
i com a ministre d’Educació, Cultura i Esport del Go-
vern d’Espanya, a la consellera d’Educació, Universi-
tat, Cultura i Esports del Govern d’Aragó, i a la con-
sellera d’Educació, Cultura i Universitats del Govern 
de les Illes Balears, respectivament, als quals se’ls va 
proposar col·laboració en favor de la unitat de la llen-
gua i per promoure actuacions conjuntes.

Igualment en defensa del caràcter plurilingüe de l’Es-
tat, i amb motiu del compliment d’aquesta Moció, el 
Departament de Cultura es va adreçar al Sr. García-
Margallo, ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, 
per sol·licitar que, mitjançant les accions a l’exterior de 
l’Institut Cervantes, canalitzés les gestions per recol-
zar i assegurar l’èxit de la tasca de l’Institut Ramon 
Llull en la funció d’impuls internacional de la llengua 
i la cultura catalanes.

I per facilitar l’ús de les llengües considerades oficials 
a l’Estat, el Departament de Cultura es va adreçar no-
vament enguany als presidents del Congrés i el Senat 
per reiterar la petició i necessitat que aquestes cambres 
legislatives incorporin i reflecteixin en el marc de la 
seva activitat i en les seves pàgines web la pluralitat 
lingüística de l’Estat, atès el seu alt caràcter institucio-
nal i representatiu.

Val a dir que l’existència de governs poc favorables 
a la promoció de la llengua catalana dificulta la co-
operació entre governs per rectificar el secessionisme 
lingüístic que comporta l’actual diferenciació entre ca-
talà i valencià, però es manté la cooperació amb uni-
versitats i entitats culturals i el Govern de la Genera-
litat continua promovent l’acord en matèria de política 
lingüística i la unitat de la llengua avalada per la co-
munitat científica.

Pel que fa a la negociació amb l’Estat sobre l’espai 
radioelèctric que permeti l’accés compartit a progra-
macions de ràdio i televisió de les diverses comunitats 
amb llengües oficials diferents del castellà, no sembla 
que en aquests moments pugui donar fruit, com n’és 
exemple la manca de reciprocitat entre comunitats que 
comparteixen la llengua catalana com a pròpia. En el 
cas del País Valencià, el tancament de Canal 9 l’impos-
sibilita; en el cas de les Illes Balears, el govern de les 
Illes va suprimir el 2012 el seu canal per satèl·lit IBSAT 
i, com a conseqüència, va deixar de veure’s a Catalu-
nya, tot i que TV3 sí que es veu al territori insular mit-
jançant el canal TV3CAT. Pel que fa a les relacions 
amb l’Aragó, el conveni de col·laboració vigent possi-
bilita que TV3 es pugui veure als territoris de la Franja.

En matèria de televisió transfronterera en llengua ca-
talana, es manté vigent l’Acord entre la Generalitat 
de Catalunya, el Govern del Principat d’Andorra i els 
ajuntaments de la Seu d’Urgell, Puigcerdà, Tremp, La 
Pobla de Segur, el Pont de Suert i Sort.

Es fa difícil per la Generalitat de Catalunya i la cor-
poració de Mitjans Audiovisuals una negociació amb 
l’Estat, quan ni tan sols la continuïtat d’un dels múlti-
plex de la Corporació ha estat possible, malgrat les al-
ternatives presentades pel Govern. La pèrdua del múl-
tiplex ha obligat a reubicar el canal d’alta definició per 
poder seguir oferint el servei públic d’informació en 
l’última tecnologia.

No obstant això, el Govern seguirà explorant vies de 
col·laboració, des del diàleg i des de l’acord, per fer 
viable aquest intercanvi de l’espai radioelèctric i per 
defensar el caràcter plurilingüe de l’Estat.

Barcelona, 27 de febrer de 2015

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Moció153/X, 
sobre la creació de les comarques del Mo-
ianès i el Lluçanès i sobre els projectes de 
creació de la comarca de l’Alta Segarra i del 
municipi de Medinyà
Tram. 390-00153/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 107871 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

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 153/X, sobre la creació de les 
comarques del Moianès i el Lluçanès i sobre els pro-
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jectes de creació de la comarca de l’Alta Segarra i del 
municipi de Medinyà (tram. 390-00153/10), us infor-
mo del següent:

En primer lloc, pel que fa a la creació de la comar-
ca del Moianes, cal dir el Govern de la Generalitat, 
a través del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, ha prestat el suport necessari als alcal-
des dels municipis per tal de fer realitat el procés de 
participació ciutadana sobre la creació de la comarca 
del Moianès.

En aquest sentit, cal destacar que el 26 de febrer del 
2015, el Govern i els alcaldes dels municipis afectats, 
van acordar i signar les regles específiques per tal que 
la celebració del procés participatiu es faci el dia 22 
de març.

En segon lloc, pel que fa a la creació de la comarca 
del Lluçanès, el Govern de la Generalitat va visitar als 
alcaldes dels municipis afectats, per tal de consensuar 
un possible full de ruta per estudiar com es materia-
litzaria el procés participatiu. No obstant, els alcaldes 
van manifestar el seu interès en realitzar aquest procés 
participatiu un cop s’hagin celebrat les eleccions mu-
nicipals del 2015.

El Govern de la Generalitat, tal i com ha fet amb el 
procés de participació ciutadana del Moianès, prestarà 
tot el suport que sigui necessari per tal de fer realitat el 
procés participatiu un cop passades les eleccions mu-
nicipals del 2015.

En tercer lloc, pel que fa a la continuïtat dels consor-
cis, cal dir que el Departament de Governació i Rela-
cions Institucionals va fer les gestions necessàries per 
tal de vetllar per la seva continuïtat.

I en aquest sentit, s’han aplicat els criteris de prioritat 
inclosos en la disposició addicional vintena de la Llei 
30/1992, per decidir l’adscripció dels consorcis a una 
administració.

La difícil situació que travessen alguns ajuntaments de 
l’entorn no va fer possible l’adscripció a cap d’ells, mo-
tiu pel qual es va cercar des del departament de Go-
vernació la possibilitat de fer l’adscripció a una altre 
institució de rang supralocal, com és el cas de la Dipu-
tació de Barcelona.

Per tant, a dia d’avui no hi ha cap perill ni motiu per-
què el consorci deixi de prestar els seus serveis. I un 
clar exemple és que avui el consorci segueix en fun-
cionament.

Finalment, pel que fa al municipi del Medinyà, cal es-
pecificar que el Govern està treballant i duent a terme 
els estudis pertinents sobre la viabilitat de la creació 
del municipi.

Barcelona, 2 de març de 2015

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Moció 181/X, 
sobre polítiques d’ocupació
Tram. 390-00181/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 10.03.2015

Control del compliment de la Moció 182/X, 
sobre les actuacions per a garantir l’accés 
als subministraments bàsics
Tram. 390-00182/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 10.03.2015

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre la contractació 
de la directora del Centre de Promoció de 
Negocis de Londres
Tram. 354-00357/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 37, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 654.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre la situació del 
projecte BCN World arran de la decisió del 
grup Veremonte de no executar l’opció de 
compra d’una part dels terrenys
Tram. 354-00365/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 37, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 654.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre la gestió de la 
renda mínima d’inserció
Tram. 354-00379/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 37, tinguda 
l’11.03.2015, DSPC-C 654.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre la no-presen-
tació del projecte de llei de l’activitat del co-
merç, els serveis i les fires abans del 31 de 
desembre de 2014
Tram. 354-00380/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 37, tinguda 
l’11.03.2015, DSPC-C 654.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre la crea-
ció de l’Agència Catalana del Medi Ambient
Tram. 354-00395/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 34, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
amb la consellera de Benestar Social i Fa-
mília sobre el compliment de la Resolució 
577/X, sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats
Tram. 354-00396/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
37, tinguda el 10.03.2015, DSPC-C 652.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre l’acci-
dent químic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 354-00398/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre l’accident quí-
mic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 354-00399/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 37, tinguda 
l’11.03.2015, DSPC-C 654.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la creació del Consorci de l’Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona
Tram. 354-00403/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Carme Pérez Martínez, 
del GP C’s (reg. 107200).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 04.03.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió del Síndic de Greuges amb el síndic de 
greuges sobre la resolució sobre l’actuació 
d’ofici relativa als fets ocorreguts el 4 de fe-
brer de 2006 a Barcelona
Tram. 358-00006/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió del Síndic de Greuges, en la sessió 10, tinguda 
el 09.03.2015, DSPC-C 651.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió del Síndic de Greuges amb el síndic 
de greuges sobre la sentència del Tribunal 
Constitucional que invalida les seves com-
petències com a Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura
Tram. 358-00007/10

Formulació de la sol·licitud i admissió a tràmit

Reunió de la Comissió del Síndic de Greuges del 
09.03.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió del Síndic de Greuges, en la sessió 10, tinguda 
el 09.03.2015, DSPC-C 651.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de Ramon Co-
dina davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè informi sobre el projecte Clúster 
Tecnològic Marítim de la Zona del Mediter-
rani Occidental Horitzó 2009-2050
Tram. 356-00891/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 37, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 654.

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Ro-
dríguez Jiménez, president del Front d’Alli-
berament Gai de Catalunya, davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre les agressions homò-
fobes en les xarxes socials
Tram. 356-00904/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 37, tinguda el 10.03.2015, DSPC-C 652.

Sol·licitud de compareixença de Laia Serra, 
advocada penalista especialista en drets hu-
mans, davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè informi sobre les 
agressions homòfobes en les xarxes socials
Tram. 356-00905/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 37, tinguda el 10.03.2015, DSPC-C 652.

Sol·licitud de compareixença de Miguel Án-
gel Aguilar, fiscal especialista en delictes 
d’odi i discriminació, davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè infor-
mi sobre les agressions homòfobes en les 
xarxes socials
Tram. 356-00906/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 37, tinguda el 10.03.2015, DSPC-C 652.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Unitat contra el Feixisme i el Ra-
cisme davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè informi sobre les 
agressions homòfobes en les xarxes socials
Tram. 356-00907/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 37, tinguda el 10.03.2015, DSPC-C 652.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la comissió promotora de la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè valori les apor-
tacions de les organitzacions i els grups 
socials en el tràmit de compareixences del 
procediment legislatiu d’aquesta proposició 
de llei
Tram. 356-00916/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 37, tinguda el 10.03.2015, DSPC-C 652.

Sol·licitud de compareixença de Cristina Fa-
ciaben, secretària de socioeconomia de Co-
missions Obreres, davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè presenti l’informe 
«La qualitat de l’ocupació al sector turístic»
Tram. 356-00923/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 37, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 654.

Sol·licitud de compareixença de Joan Tarrade-
llas Espuny, director general d’Avançsa - Em-
presa de Promoció i Localització Industrial 
de Catalunya, perquè informi sobre l’adqui-
sició de l’estació d’esquí Boí-Taüll
Tram. 356-00956/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 37, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 654.

Sol·licitud de compareixença d’un repre-
sentant del Departament d’Interior davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció perquè expliqui l’edició especial de l’En-
questa de seguretat pública de Catalunya 
dedicada a la gent gran
Tram. 356-01124/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 37, tinguda el 10.03.2015, DSPC-C 652.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre les causes de l’explo-
sió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia), i 
sobre l’actuació de la Generalitat
Tram. 356-01127/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 37, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 654.

Sol·licitud de compareixença del responsa-
ble de la seguretat industrial de l’empresa 
Simar, d’Igualada (Anoia), davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè informi so-
bre les causes de l’explosió que es va pro-
duir en aquesta empresa i les actuacions 
posteriors
Tram. 356-01130/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 37, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 654.
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Casa-
bona Barbarà, director científic del Centre 
d’Estudis Epidemiològics sobre les Infecci-
ons de Transmissió Sexual i Sida de Cata-
lunya, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre el VIH en els homes que prac-
tiquen sexe amb homes
Tram. 356-01132/10

Sol·licitud

Presentació: Alba Vergés i Bosch, del GP ERC (reg. 
106311).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
04.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de Joan Caylà, 
cap del Servei d’Epidemiologia del Comitè 
Operatiu de Vigilància Epidemiològica Bar-
celona Dreta de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona, davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre el VIH en els homes que 
practiquen sexe amb homes
Tram. 356-01133/10

Sol·licitud

Presentació: Alba Vergés i Bosch, del GP ERC (reg. 
106311).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
04.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra general de Qualitat Ambiental davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre l’accident químic a l’empresa 
Simar, d’Igualada
Tram. 356-01136/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Salut Pública davant la Comissió de Sa-
lut perquè informi sobre l’accident químic a 
l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01137/10

Sol·licitud

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament 
amb una altra diputada del GP SOC (reg. 106411).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
04.03.2015.

Sol·licitud de compareixença del director 
general d’Energia, Mines i Seguretat Indus-
trial davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè informi sobre l’accident químic a 
l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01141/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 37, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 654.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació Taxi Companys da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre l’aplicació del Reial 
decret 2025/1984, sobre coordinació de les 
competències administratives amb relació 
als serveis de transport públic de viatgers 
en turismes
Tram. 356-01143/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.



16 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 516

4.53.10. INFORMACIó 109

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Moviment Ciutadà pel Clima 
350BCN davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre els efec-
tes del canvi climàtic
Tram. 356-01155/10

Sol·licitud

Presentació: Marc Sanglas i Alcantarilla, del GP 
ERC, Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC, Hor-
tènsia Grau Juan, juntament amb un altre diputat del 
GP ICV-EUiA, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt 
(reg. 108205).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 06.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de Joseba Az-
karraga, exconseller de Justícia del Govern 
Basc, davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè expliqui la iniciativa de Sare 
que reclama la fi de la política penitenciària 
de dispersió
Tram. 356-01156/10

Sol·licitud

Presentació: Gemma Calvet i Barot, del GP ERC, Fer-
ran Pedret i Santos, del GP SOC, Salvador Milà i Sol-
sona, del GP ICV-EUiA, Isabel Vallet Sànchez, del 
Grup Mixt (reg. 108431).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 11.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de Pepe Mou-
lià, exfuncionari de presons, davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè 
expliqui la iniciativa de Sare que reclama la fi 
de la política penitenciària de dispersió
Tram. 356-01157/10

Sol·licitud

Presentació: Gemma Calvet i Barot, del GP ERC, Fer-
ran Pedret i Santos, del GP SOC, Salvador Milà i Sol-
sona, del GP ICV-EUiA, Isabel Vallet Sànchez, del 
Grup Mixt (reg. 108431).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 11.03.2015.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre el Pla integral 
contra la violència masclista
Tram. 355-00136/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda l’11.03.2015, 
DSPC-C 657.

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre les actuacions 
davant l’increment de morts per violència 
masclista el 2014
Tram. 355-00195/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda l’11.03.2015, 
DSPC-C 657.

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre el programa de 
mesures per a atendre els fills de les dones 
que pateixen violència masclista
Tram. 355-00196/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda l’11.03.2015, 
DSPC-C 657.
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Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb la consellera 
de Benestar Social i Família sobre el com-
pliment de la Resolució 577/X, sobre l’incre-
ment de la pobresa i les desigualtats
Tram. 355-00208/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió 37, tinguda el 10.03.2015, 
DSPC-C 652.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre la gestió de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 355-00209/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la 
sessió 37, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 654.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre la no-presentació del pro-
jecte de llei de l’activitat del comerç, els ser-
veis i les fires abans del 31 de desembre de 
2014
Tram. 355-00210/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la 
sessió 37, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 654.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre l’accident químic a l’empre-
sa Simar, d’Igualada
Tram. 355-00211/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la 
sessió 37, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 654.

Sessió informativa de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat sobre la creació de l’Agència 
Catalana del Medi Ambient
Tram. 355-00212/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’Enric Canet, director de 
Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants 
del Raval, amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00477/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 10.03.2015, 
DSPC-C 652.

Compareixença d’una representació de l’As-
semblea de Treballadors i Treballadores 
en Atur de Barcelona i de la Coordinadora 
d’Aturats de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00478/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 10.03.2015, 
DSPC-C 652.
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Compareixença de Gerard Padró i Miquel, 
catedràtic d’economia de la London School 
of Economics and Political Science i codirec-
tor del Programa de recerca en governabilitat 
i economia política de l’International Growth 
Centre (Londres), amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 353-00493/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 37 de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració, tinguda el 10.03.2015, 
DSPC-C 652.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Ca-
talunya amb 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
Tram. 353-00502/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 10.03.2015, 
DSPC-C 652.

Compareixença d’una representació de Sa-
ve the Children amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 353-00524/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 10.03.2015, 
DSPC-C 652.

Compareixença dels representants de la Con-
federació d’Associacions Veïnals de Catalu-
nya en el Comitè de Seguiment de la Renda 
Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 353-00548/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 37 de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració, tinguda el 10.03.2015, 
DSPC-C 652.

Compareixença de Carles Mateos, en repre-
sentació 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. 353-01188/10

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.

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. 353-01189/10

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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Compareixença de Jordi Jové i Vilalta, en 
representació de la Candidatura Autònoma 
de Treballadors i Treballadores de l’Admi-
nistració de Catalunya (Catac), amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació dels cossos 
tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 353-01190/10

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.

Compareixença de Pilar Menen Aventin, 
portaveu 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. 353-01191/10

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.

Compareixença de Jaume Remolà Sans, 
president de l’Associació d’Inspectors Tri-
butaris, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació dels cossos tributaris d’adscripció 
exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 353-01192/10

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.

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 de Catalunya
Tram. 353-01193/10

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.

Compareixença de Joan Iglesias Capellas, 
director del Programa per a la definició i l’as-
sessorament de la implementació d’un nou 
model d’Administració tributària de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció dels cossos tributaris d’adscripció exclu-
siva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 353-01194/10

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.

Compareixença de Montserrat Ballarín i Es-
puña, 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. 353-01195/10

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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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. 353-01196/10

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.

Compareixença de Pilar Arxé Fonolleras, 
presidenta de la Federació Espanyola d’As-
sociacions Professionals de Tècnics Tributa-
ris i Assessors Fiscals i de l’Associació Pro-
fessional de Tècnics Tributaris de Catalunya 
i Balears, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació dels cossos tributaris d’adscripció 
exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 353-01197/10

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.

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 tri-
butaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 353-01198/10

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.

Compareixença del president d’Ecom da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a explicar les propostes d’integració i d’in-
serció laboral de les persones amb discapa-
citat en l’empresa ordinària
Tram. 357-00759/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 
654.

Compareixença de la presidenta de l’Asso-
ciació Catalana de Treball amb Suport (Ac-
tas) davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció per a explicar les propostes d’integració 
i d’inserció laboral de les persones amb dis-
capacitat en l’empresa ordinària
Tram. 357-00760/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 
654.

Compareixença del president de l’Associa-
ció Catalana per a la Promoció de les Per-
sones Sordes (Acapps) davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a explicar les pro-
postes d’integració i d’inserció laboral de les 
persones amb discapacitat en l’empresa or-
dinària
Tram. 357-00761/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 
654.
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Compareixença d’Oleguer Pujol i Ferruso-
la davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00840/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 09.03.2015, 
DSPC-C 650.

Compareixença de Josep Pujol Ferruso-
la davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00844/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 09.03.2015, 
DSPC-C 650.

Compareixença d’Alba Alfageme, coordina-
dora de la Unitat de Suport a l’Atenció de Víc-
times, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a presentar l’estudi «Els ho-
micidis per violència masclista a Catalunya 
2008-2012»
Tram. 357-01018/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda l’11.03.2015, 
DSPC-C 657.

Compareixença de Jordi William Carnes, ex-
tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Barcelona i exvicepresident 
de Turisme de Barcelona, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01094/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
06.03.2015, DSPC-C 648.

Compareixença de Julio Ichaso Urrea, en 
representació de PricewaterhouseCoopers, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01104/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
06.03.2015, DSPC-C 648.

Compareixença d’Antonio Batlle Moreno, del 
Grup Gispert Advocats i Economistes, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair
Tram. 357-01105/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
06.03.2015, DSPC-C 648.

Compareixença de Mireia Pujol i Ferruso-
la davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-01124/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 09.03.2015, 
DSPC-C 650.

Compareixença del secretari general d’Em-
presa i Ocupació davant la Comissió de Polí-
tiques de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-01267/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de 
Polítiques de Lluita contra la Desocupació, tinguda el 
06.03.2015, DSPC-C 649.
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Compareixença de la directora del Servei 
d’Ocupació de Catalunya davant la Comis-
sió de Polítiques de Lluita contra la Desocu-
pació
Tram. 357-01268/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de 
Polítiques de Lluita contra la Desocupació, tinguda el 
06.03.2015, DSPC-C 649.

Compareixença d’una representació de 
l’Agència per a la Competitivitat de l’Empre-
sa davant la Comissió de Polítiques de Lluita 
contra la Desocupació
Tram. 357-01269/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de 
Polítiques de Lluita contra la Desocupació, tinguda el 
06.03.2015, DSPC-C 649.

Compareixença de Carmen Zapata, gerent 
de l’Associació de Sales de Concerts de Ca-
talunya (ASACC), davant la Comissió d’Estu-
di de la Reforma Horària
Tram. 357-01282/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 462.

Compareixença de Glòria Cabrera, directo-
ra de Comunicació de la Federació Catalana 
de Locals d’Oci Nocturn (Fecalon), davant la 
Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01283/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 462.

Compareixença de Xavier Marcé Carol, pre-
sident de l’Associació de Sales de Teatre 
de Catalunya (Adetca), davant la Comissió 
d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01284/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 462.

Compareixença d’Eugeni Sallent, director de 
Televisió de Catalunya, davant la Comissió 
d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01285/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 462.

Compareixença de Luigi Bugalla, membre 
de la Junta Directiva de Teleespectadors 
Associats de Catalunya (TAC), Associació 
de Consumidors de Mitjans Audiovisuals, 
davant la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària
Tram. 357-01286/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 462.

Compareixença d’Eugeni Rodríguez Jimé-
nez, president del Front d’Alliberament Gai 
de Catalunya, davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a informar so-
bre les agressions homòfobes en les xarxes 
socials
Tram. 357-01287/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió 37, tinguda el 10.03.2015, 
DSPC-C 652.
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Compareixença de Laia Serra, advocada pe-
nalista especialista en drets humans, davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a informar sobre les agressions ho-
mòfobes en les xarxes socials
Tram. 357-01288/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió 37, tinguda el 10.03.2015, 
DSPC-C 652.

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fis-
cal especialista en delictes d’odi i discrimi-
nació, davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració per a informar sobre les 
agressions homòfobes en les xarxes socials
Tram. 357-01289/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió 37, tinguda el 10.03.2015, 
DSPC-C 652.

Compareixença d’una representació d’Uni-
tat contra el Feixisme i el Racisme davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
per a informar sobre les agressions homòfo-
bes en les xarxes socials
Tram. 357-01290/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió 37, tinguda el 10.03.2015, 
DSPC-C 652.

Compareixença d’una representació de la 
comissió promotora de la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a valorar les aportacions de les orga-
nitzacions i els grups socials en el tràmit de 
compareixences del procediment legislatiu 
d’aquesta proposició de llei
Tram. 357-01291/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió 37, tinguda el 10.03.2015, 
DSPC-C 652.

Compareixença d’un representant del De-
partament d’Interior davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a explicar 
l’edició especial de l’Enquesta de segure-
tat pública de Catalunya dedicada a la gent 
gran
Tram. 357-01292/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió 37, tinguda el 10.03.2015, 
DSPC-C 652.

Compareixença de Ramon Codina davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació per a in-
formar sobre el projecte Clúster Tecnològic 
Marítim de la Zona del Mediterrani Occiden-
tal Horitzó 2009-2050
Tram. 357-01293/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 37, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 654.
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Compareixença de Cristina Faciaben, se-
cretària de socioeconomia de Comissions 
Obreres, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a presentar l’informe «La qua-
litat de l’ocupació al sector turístic»
Tram. 357-01294/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 37, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 654.

Compareixença de Joan Tarradellas Espuny, 
director general d’Avançsa - Empresa de 
Promoció i Localització Industrial de Catalu-
nya, per a informar sobre l’adquisició de l’es-
tació d’esquí Boí-Taüll
Tram. 357-01295/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 37, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 654.

Compareixença del director general d’Ener-
gia, Mines i Seguretat Industrial davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre les causes de l’explosió a l’em-
presa Simar, d’Igualada, i sobre l’actuació 
de la Generalitat
Tram. 357-01296/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 37, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 654.

Compareixença del responsable de la segu-
retat industrial de l’empresa Simar, d’Igua-
lada, davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a informar sobre les causes de 
l’explosió que es va produir en aquesta em-
presa i les actuacions posteriors
Tram. 357-01297/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 37, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 654.

Compareixença del director general d’Ener-
gia, Mines i Seguretat Industrial davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre l’accident químic a l’empresa Si-
mar, d’Igualada
Tram. 357-01298/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 37, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 654.

Compareixença de la directora general de 
Qualitat Ambiental davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre l’ac-
cident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 357-01299/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació Taxi Companys davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat per a informar 
sobre l’aplicació del Reial decret 2025/1984, 
sobre coordinació de les competències ad-
ministratives amb relació als serveis de 
transport públic de viatgers en turismes
Tram. 357-01300/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació Professional Elite Taxi Barcelona 
davant la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat per a informar sobre l’aplicació del Reial 
decret 2025/1984, sobre coordinació de les 
competències administratives amb relació 
als serveis de transport públic de viatgers 
en turismes
Tram. 357-01301/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.
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Sessió informativa de la Comissió del Síndic 
de Greuges amb el síndic de greuges per a 
presentar la resolució sobre l’actuació d’ofi-
ci relativa als fets ocorreguts el 4 de febrer 
de 2006 a Barcelona
Tram. 359-00022/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió del Síndic de Greuges, en la 
sessió 10, tinguda el 09.03.2015, DSPC-C 651.

Sessió informativa de la Comissió del Síndic 
de Greuges amb el síndic de greuges sobre 
la sentència del Tribunal Constitucional que 
invalida les seves competències com a Au-
toritat Catalana per a la Prevenció de la Tor-
tura
Tram. 359-00023/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió del Síndic de Greuges, en la 
sessió 10, tinguda el 09.03.2015, DSPC-C 651.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària 51

Convocada per al 18 de març de 2015

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del Ple del Parlament, el 18 de 
març de 2015, a les 10.00 h al Saló de sessions.

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 18 de març, a les 10.00 h).

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

3. Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les obligacions i els contractes. Tram. 
200-00039/10. Govern de la Generalitat. Debat de to-
talitat i votació de les esmenes a la totalitat (text pre-
sentat: BOPC 505, 6).

4. Proposició de llei de creació del municipi de Medi-
nyà. Tram. 202-00075/10. Grup Parlamentari d’Inicia-

tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat 
(text presentat: BOPC 487, 20).

5. Procediment relatiu al Compte general de la Ge-
neralitat corresponent al 2012. Tram. 257-00003/10. 
Comissió de la Sindicatura de Comptes. Debat i vo-
tació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 
500, 51). (Aquest punt es debatrà el 19 de març, a les 
10.00 h).

6. Proposta de designació dels diputats que han de de-
fensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei orgànica de modificació de la Llei orgànica del 
poder judicial i altres normes connexes, en matèria de 
drets lingüístics en l’àmbit de la justícia. Tram. 271-
00004/10. Grups parlamentaris. Designació dels dipu-
tats.

7. Proposta de designació dels diputats que han de de-
fensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 37/1992, del 28 de 
desembre, de l’impost sobre el valor afegit, amb rela-
ció al sector de la cultura. Tram. 271-00005/10. Grups 
parlamentaris. Designació dels diputats.

8. Interpel·lació al Govern sobre el deute amb els ajun-
taments. Tram. 300-00289/10. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la pla-
ga del caragol poma. Tram. 300-00290/10. Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les desigualtats i el 
sistema educatiu. Tram. 300-00285/10. Grup Parla-
mentari Socialista. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre els menjadors esco-
lars. Tram. 300-00287/10. Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les actuacions pre-
vistes per a completar el traspàs de competències al 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Tram. 300-
00288/10. Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Subs-
tanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les Terres de Lleida, 
el Pirineu i Aran. Tram. 300-00286/10. Grup Parla-
mentari Socialista. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la inversió en car-
reteres per a millorar-ne la seguretat. Tram. 300-
00291/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Substanciació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la situació de la sanitat. Tram. 302-00261/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’atenció a la diversitat i la inclusió en els centres 
educatius. Tram. 302-00260/10. Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la creació d’estructures d’estat. Tram. 302-
00263/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el sistema per a l’autonomia personal i l’atenció a 
la dependència. Tram. 302-00264/10. Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i vo-
tació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Tram. 
302-00262/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la línia 9 del metro. Tram. 302-00265/10. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 13 de març de 2015

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 

LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 

DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 

DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Suplència en l’exercici de les funcions de 
la vicepresidenta del Govern pel conseller 
d’Empresa i Ocupació
Tram. 330-00090/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 109327 / Coneixement: 12.03.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència de la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals els 
dies 11 al 15 de març de 2015, ambdós inclosos, exer-

cirà la seva suplència el conseller d’Empresa i Ocu-
pació.

Cordialment,

Barcelona, 5 de març de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 32/2015, de 5 de març, pel qual 
s’estableix la suplència en l’exercici de les funcions de 
la vicepresidenta del Govern i consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals de l’11 al 15 de març de 
2015, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 6828, de 
l’11 de març de 2015.

Encàrrec del despatx del conseller de Salut 
al conseller d’Interior
Tram. 330-00091/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 109376 / Coneixement: 12.03.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Salut, del 12 
al 15 i del 18 al 22 de març de 2015, s’encarregarà del 
despatx del seu Departament el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 10 de març de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 34/2015, de 10 de març, d’encàr-
rec del despatx del conseller de Salut al conseller d’In-
terior del 12 al 15 i del 18 al 22 de març de 2015, tots 
inclosos, és publicat al DOGC 6829, del 12 de març 
de 2015.
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 

LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 

DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 

DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre el Registre de Fitxers Estadís-
tics corresponent al 2014
Tram. 334-00107/10

Presentació
Conseller d’Economia i Coneixement

Reg. 108207 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

A la presidenta del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Conei-
xement de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
el que disposa l’article 15 del Decret 143/2010, del 19 
d’octubre, sobre el Registre de Fitxers Estadístics i les 
cessions de dades sotmeses a secret estadístic, us tra-
meto, adjunt, l’Informe anual sobre el Registre de Fit-
xers Estadístics 2014, que conté el resum anual d’ins-
cripcions practicades al Registre.

Barcelona, 27 de febrer de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre l’acompliment de les actuaci-
ons estadístiques corresponents al Progra-
ma anual d’actuació estadística per al 2013
Tram. 334-00108/10

Presentació
Conseller d’Economia i Coneixement

Reg. 108208 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

D’acord amb el que disposa l’article 20.2 de la Llei 
13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 
2011-2014, us trameto, en suport digital, l’Informe so-
bre l’acompliment de les actuacions estadístiques cor-

responents al Programa anual d’actuació estadística 
per a l’any 2013.

Ben atentament,

Barcelona, 27 de febrer de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

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 
desembre del 2014
Tram. 337-00046/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 108595 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 10.03.2015

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, de-
sembre de 2014 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 27 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.
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	Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les causes de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia), i sobre l’actuació de la Generalitat
	Tram. 356-01127/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del responsable de la seguretat industrial de l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia), davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les causes de l’explosió que es va produir en aquesta empresa i les actuacions pos
	Tram. 356-01130/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona Barbarà, director científic del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el VIH en els homes que practiq
	Tram. 356-01132/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Caylà, cap del Servei d’Epidemiologia del Comitè Operatiu de Vigilància Epidemiològica Barcelona Dreta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el VIH en els homes qu
	Tram. 356-01133/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 356-01136/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 356-01137/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 356-01141/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agrupació Taxi Companys davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l’aplicació del Reial decret 2025/1984, sobre coordinació de les competències administratives amb relació a
	Tram. 356-01143/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Moviment Ciutadà pel Clima 350BCN davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els efectes del canvi climàtic
	Tram. 356-01155/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joseba Azkarraga, exconseller de Justícia del Govern Basc, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè expliqui la iniciativa de Sare que reclama la fi de la política penitenciària de dispersió
	Tram. 356-01156/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pepe Moulià, exfuncionari de presons, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè expliqui la iniciativa de Sare que reclama la fi de la política penitenciària de dispersió
	Tram. 356-01157/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el Pla integral contra la violència masclista
	Tram. 355-00136/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la consellera de Benestar Social i Família sobre les actuacions davant l’increment de morts per violència masclista el 2014
	Tram. 355-00195/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el programa de mesures per a atendre els fills de les dones que pateixen violència masclista
	Tram. 355-00196/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el compliment de la Resolució 577/X, sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats
	Tram. 355-00208/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la gestió de la renda mínima d’inserció
	Tram. 355-00209/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la no-presentació del projecte de llei de l’activitat del comerç, els serveis i les fires abans del 31 de desembre de 2014
	Tram. 355-00210/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 355-00211/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la creació de l’Agència Catalana del Medi Ambient
	Tram. 355-00212/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval, amb 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
	Tram. 353-00477/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona i de la Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es
	Tram. 353-00478/10
	Substanciació

	Compareixença de Gerard Padró i Miquel, catedràtic d’economia de la London School of Economics and Political Science i codirector del Programa de recerca en governabilitat i economia política de l’International Growth Centre (Londres), amb relació a la Pr
	Tram. 353-00493/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb 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
	Tram. 353-00502/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Save the Children amb 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
	Tram. 353-00524/10
	Substanciació

	Compareixença dels representants de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta
	Tram. 353-00548/10
	Decaïment

	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. 353-01188/10
	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 dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 353-01189/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 exclusiva a l’Agènc
	Tram. 353-01190/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 de Cataluny
	Tram. 353-01191/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01192/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 de Catalunya
	Tram. 353-01193/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 d’adscripció
	Tram. 353-01194/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01195/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01196/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 Projecte de lle
	Tram. 353-01197/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01198/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del president d’Ecom davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a explicar les propostes d’integració i d’inserció laboral de les persones amb discapacitat en l’empresa ordinària
	Tram. 357-00759/10
	Substanciació

	Compareixença de la presidenta de l’Associació Catalana de Treball amb Suport (Actas) davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a explicar les propostes d’integració i d’inserció laboral de les persones amb discapacitat en l’empresa ordinària
	Tram. 357-00760/10
	Substanciació

	Compareixença del president de l’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (Acapps) davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a explicar les propostes d’integració i d’inserció laboral de les persones amb discapacitat en l’empresa ord
	Tram. 357-00761/10
	Substanciació

	Compareixença d’Oleguer Pujol i Ferrusola davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00840/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Pujol Ferrusola davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00844/10
	Substanciació

	Compareixença d’Alba Alfageme, coordinadora de la Unitat de Suport a l’Atenció de Víctimes, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’estudi «Els homicidis per violència masclista a Catalunya 2008-2012»
	Tram. 357-01018/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi William Carnes, ex-tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona i exvicepresident de Turisme de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01094/10
	Substanciació

	Compareixença de Julio Ichaso Urrea, en representació de PricewaterhouseCoopers, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01104/10
	Substanciació

	Compareixença d’Antonio Batlle Moreno, del Grup Gispert Advocats i Economistes, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01105/10
	Substanciació

	Compareixença de Mireia Pujol i Ferrusola davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01124/10
	Substanciació

	Compareixença del secretari general d’Empresa i Ocupació davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació
	Tram. 357-01267/10
	Substanciació

	Compareixença de la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació
	Tram. 357-01268/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació
	Tram. 357-01269/10
	Substanciació

	Compareixença de Carmen Zapata, gerent de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-01282/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Glòria Cabrera, directora de Comunicació de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn (Fecalon), davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-01283/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Marcé Carol, president de l’Associació de Sales de Teatre de Catalunya (Adetca), davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-01284/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Eugeni Sallent, director de Televisió de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-01285/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Luigi Bugalla, membre de la Junta Directiva de Teleespectadors Associats de Catalunya (TAC), Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 357-01286/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Eugeni Rodríguez Jiménez, president del Front d’Alliberament Gai de Catalunya, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les agressions homòfobes en les xarxes socials
	Tram. 357-01287/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Laia Serra, advocada penalista especialista en drets humans, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les agressions homòfobes en les xarxes socials
	Tram. 357-01288/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal especialista en delictes d’odi i discriminació, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les agressions homòfobes en les xarxes socials
	Tram. 357-01289/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les agressions homòfobes en les xarxes socials
	Tram. 357-01290/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la comissió promotora de la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a valorar les aportacions de les organitzacions i els grups socials en el tràm
	Tram. 357-01291/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’un representant del Departament d’Interior davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a explicar l’edició especial de l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya dedicada a la gent gran
	Tram. 357-01292/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ramon Codina davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el projecte Clúster Tecnològic Marítim de la Zona del Mediterrani Occidental Horitzó 2009-2050
	Tram. 357-01293/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Cristina Faciaben, secretària de socioeconomia de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar l’informe «La qualitat de l’ocupació al sector turístic»
	Tram. 357-01294/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Tarradellas Espuny, director general d’Avançsa - Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, per a informar sobre l’adquisició de l’estació d’esquí Boí-Taüll
	Tram. 357-01295/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre les causes de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada, i sobre l’actuació de la Generalitat
	Tram. 357-01296/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del responsable de la seguretat industrial de l’empresa Simar, d’Igualada, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre les causes de l’explosió que es va produir en aquesta empresa i les actuacions posteriors
	Tram. 357-01297/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 357-01298/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 357-01299/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Agrupació Taxi Companys davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre l’aplicació del Reial decret 2025/1984, sobre coordinació de les competències administratives amb relació als serveis de t
	Tram. 357-01300/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Agrupació Professional Elite Taxi Barcelona davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre l’aplicació del Reial decret 2025/1984, sobre coordinació de les competències administratives amb rela
	Tram. 357-01301/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges per a presentar la resolució sobre l’actuació d’ofici relativa als fets ocorreguts el 4 de febrer de 2006 a Barcelona
	Tram. 359-00022/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges sobre la sentència del Tribunal Constitucional que invalida les seves competències com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura
	Tram. 359-00023/10
	Acord de tenir la sessió informativa
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