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

1.10. Resolucions

Resolució 980/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la petició a la Comissió Europea per a l’adopció de mesures 
excepcionals per a evitar pertorbacions en el mercat dels 
cítrics
Tram. 250-01107/10
Adopció p. 13

Resolució 981/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la prolongació del període hàbil de recol·lecció de la tòfona 
conreada
Tram. 250-01160/10
Adopció p. 13

Resolució 982/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la redacció d’un pla estratègic de dinamització econòmica 
dels Ports
Tram. 250-01286/10
Adopció p. 13

Resolució 983/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la tramitació del Pla rector d’ús i gestió de l’àmbit marí del 
Parc Natural del Cap de Creus
Tram. 250-01382/10
Adopció p. 14

Resolució 984/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el compliment de la regulació de l’accés motoritzat al medi 
natural
Tram. 250-01412/10
Adopció p. 14

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 l’ampliació de l’hora-
ri de la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
Tram. 250-01430/10
Rebuig p. 15

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 del voluntariat
Tram. 200-00013/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 15
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 17

Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 200-00024/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 18

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 18

Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 200-00032/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 18

Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 200-00037/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 18

Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 200-00040/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 19

Projecte de llei del sòl d’ús agrari
Tram. 200-00041/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 19

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes
Tram. 202-00052/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 19

Proposició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00060/10
Substitució de ponents p. 19
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 19

Proposició de llei de garantia de l’assistència sani-
tària i farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 202-00080/10
Esmenes a la totalitat p. 20
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Proposició de llei de garantia del temps màxim de 
resposta en l’atenció sanitària
Tram. 202-00081/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 20

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
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 20

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
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 20

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
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 20

Proposició de llei de balances fiscals territorialit-
zades
Tram. 202-00085/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de millora del règim pressupostari 
de les institucions estatutàries
Tram. 202-00086/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de protecció de la maternitat
Tram. 202-00087/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de rebaixa de l’impost sobre suc-
cessions i donacions
Tram. 202-00088/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de modificació de l’article 90 de la 
Llei 12/2009, d’educació
Tram. 202-00089/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Sant 
Andreu de la Barca
Tram. 250-01418/10
Rectificació de l’esmena presentada (BOPC 521) p. 21

Proposta de resolució sobre el serveis de salut de 
les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01444/10
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre el consum d’aliments 
insans
Tram. 250-01451/10
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la síndrome de sensi-
bilització central
Tram. 250-01452/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre el pagament dels im-
ports pendents a les farmàcies
Tram. 250-01459/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de l’incre-
ment retributiu dels alts càrrecs de la sanitat pública
Tram. 250-01462/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre la limitació a la cober-
tura sanitària urgent de l’accés a la sanitat pública dels im-
migrants en situació administrativa irregular
Tram. 250-01464/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’atenció mèdica d’urgències al Baix Camp
Tram. 250-01471/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució de rebuig del nou currículum 
de religió a l’educació obligatòria i al batxillerat
Tram. 250-01496/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’abocador de Cruïlles
Tram. 250-01497/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució de condemna dels fets que 
es van produir en el Carnaval del 2015 a Solsona
Tram. 250-01498/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

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
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el Pla de gestió d’es-
pais naturals de protecció especial de Catalunya 2015-2020
Tram. 250-01500/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’esclerosi múltiple
Tram. 250-01501/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el projecte museogrà-
fic del centre d’interpretació d’art rupestre del Cogul
Tram. 250-01502/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

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
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

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
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

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
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29
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Proposta de resolució sobre els talls de subminis-
trament elèctric a Torregrossa
Tram. 250-01506/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la realització d’audito-
ries de gestió per la Sindicatura de Comptes
Tram. 250-01507/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

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
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la correcció de les de-
ficiències de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Puig-
cerdà
Tram. 250-01509/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la provisió de llocs de 
treball al sector de trànsit del Pirineu dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01510/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre els informes de la Uni-
versitat de Stanford i del Massa chusetts Institute of Techno-
logy relatius a la responsabilitat de les injeccions de gas del 
projecte Castor
Tram. 250-01511/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

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
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

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
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 32

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
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

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
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

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
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Miguel de Unamuno a l’Ajuntament de San-
ta Coloma de Gramenet
Tram. 250-01522/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

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
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 33

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
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

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
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

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
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

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
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33
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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
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola d’Adults Fondo, de San-
ta Coloma de Gramenet
Tram. 250-01537/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 36

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
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

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
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

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
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

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
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

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
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38
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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
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Santa Coloma, de San-
ta Coloma de Gramenet
Tram. 250-01553/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució de queixa al Parlament Euro-
peu per la concessió d’un premi Ciutadà Europeu de l’Any a 
Societat Civil Catalana
Tram. 250-01558/10
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Escola Madrenc, de Vilablareix
Tram. 250-01559/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre una piulada del secre-
tari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
Tram. 250-01560/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre una piulada del secre-
tari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
Tram. 250-01561/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la previsió dels fenò-
mens meteorològics que puguin afectar el trànsit i l’elabora-
ció d’un protocol d’actuació coordinat
Tram. 250-01562/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’emissió de progra-
mació infantil i juvenil en anglès subtitulada en les llengües 
maternes majoritàries
Tram. 250-01563/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el transport escolar
Tram. 250-01564/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la discriminació lin-
güística del català per membres dels cossos policials de 
l’Estat
Tram. 250-01565/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la protecció dels de-
fensors dels drets humans a Mèxic
Tram. 250-01566/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’assignació pressu-
postària de l’Hospital de Mataró per al 2015
Tram. 250-01567/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució de rebuig de la sentència del 
Tribunal Constitucional que anul·la les competències del Sín-
dic de Greuges com a Autoritat Catalana per a la Prevenció 
de la Tortura
Tram. 250-01568/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el servei de manteni-
ment de la xarxa ferroviària de Ripoll
Tram. 250-01570/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
glossaris en diverses llengües als llibres de text
Tram. 250-01571/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’extensió de la valide-
sa de la targeta de transport T-12 fins als setze anys
Tram. 250-01572/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre els mecanismes de 
transparència, participació, coresponsabilitat i informació 
interna dels centres de recerca i els parcs científics
Tram. 250-01573/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42
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Proposta de resolució sobre l’aprovació del Decret 
de creació del Parc Natural del Massís del Garraf
Tram. 250-01574/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de 
treball temporal per a establir un marc català de qualitat de 
les pràctiques no laborals
Tram. 250-01575/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’adequació a la lega-
litat de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques
Tram. 250-01576/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució de suport a la Resolució del 
Parlament Europeu sobre la situació a Veneçuela
Tram. 250-01577/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució de solidaritat amb el poble 
sahrauí i de suport al seu dret a l’autodeterminació
Tram. 250-01578/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la difusió dels contin-
guts d’iCat.cat per la freqüència modulada
Tram. 250-01579/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el centre de recerca 
Agrotecnio
Tram. 250-01580/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre les mesures per a evi-
tar l’abocament d’aigües fecals a la desembocadura del Foix 
a Cubelles
Tram. 250-01581/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la situació del pres en 
vaga de fam José Antúnez Becerra
Tram. 250-01582/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la dotació dels Mossos 
d’Esquadra amb pistoles Taser
Tram. 250-01583/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la guerra de Síria
Tram. 250-01584/10
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la dotació de l’Hos-
pital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat, 
amb els recursos necessaris per al funcionament del servei 
d’urgències
Tram. 250-01585/10
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre el conflicte laboral en 
el sector del manteniment i el muntatge de la xarxa elèctrica
Tram. 250-01586/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació 
de l’autopista C-32 de Blanes a Lloret de Mar
Tram. 250-01587/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre la protecció civil
Tram. 250-01588/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució de rebuig de la Llei de l’Estat 
9/2014, de telecomunicacions
Tram. 250-01589/10
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la creació d’una oficina 
d’atenció, informació i orientació a les víctimes del terrorisme
Tram. 250-01590/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la reorientació de l’ac-
ció exterior de la Generalitat
Tram. 250-01591/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’acció exterior de la 
Generalitat
Tram. 250-01592/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la presentació d’un 
projecte de llei del sistema de policia
Tram. 250-01593/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
gimnàs a l’Escola L’Areny, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01594/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la dotació del centre 
d’educació especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01595/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-01596/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre el procés de fusió de 
l’Escola Pasífae i l’Escola Sant Jordi, de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-01597/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la finalització de les 
obres d’adequació de l’Institut d’Aran i de l’Escola Garona, 
de Vielha e Mijaran
Tram. 250-01598/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre l’augment dels recur-
sos destinats a les biblioteques públiques amb motiu de la 
declaració del 2015 com a Any de les Biblioteques
Tram. 250-01599/10
Presentació p. 56

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències 
econòmiques i socials de la política d’infraestructures
Tram. 300-00292/10
Presentació p. 57

Interpel·lació al Govern sobre les comarques giro-
nines
Tram. 300-00293/10
Presentació p. 57
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Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sani-
tat pública
Tram. 300-00294/10
Presentació p. 58

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de l’aigua
Tram. 300-00295/10
Presentació p. 58

Interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions 
del Departament de Salut
Tram. 300-00296/10
Presentació p. 58

Interpel·lació al Govern sobre la política d’esports
Tram. 300-00297/10
Presentació p. 58

Interpel·lació al Govern sobre la gestió sanitària i la 
utilització de mitjans públics
Tram. 300-00298/10
Presentació p. 59

4. INFORMACIÓ

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 813/X, sobre 
la creació d’un sistema d’interlocució única amb l’Administra-
ció per a empreses i autònoms
Tram. 290-00728/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 59

Control del compliment de la Resolució 849/X, sobre 
la senyalització del patrimoni i de les carreteres del Priorat
Tram. 290-00762/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 62

Control del compliment de la Resolució 850/X, so-
bre el model mixt de conservació i explotació de carreteres
Tram. 290-00763/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 851/X, sobre 
el manteniment de la plantilla de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya i la consideració d’aquest servei com a 
essencial
Tram. 290-00764/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 852/X, sobre 
una nova utilització dels terrenys de l’antic campament mili-
tar de Los Castillejos
Tram. 290-00765/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 853/X, sobre 
el traçat de l’autovia A-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i la Jana 
i la gratuïtat d’alguns peatges de l’autopista AP-7
Tram. 290-00766/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 64

Control del compliment de la Resolució 854/X, so-
bre la modificació del sistema tarifari integrat de Transports 
Metropolitans de Barcelona i la reconsideració del mapa de 
zones pel que fa a Sant Vicenç dels Horts
Tram. 290-00767/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 64

Control del compliment de la Resolució 855/X, sobre 
els projectes de millora de la carretera N-141 entre Anglès i 
Salt i la protecció de les valls del Ter i del Brugent
Tram. 290-00768/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 65

Control del compliment de la Resolució 856/X, sobre 
la dotació de l’estació de tren de Vic i de totes les de la línia 
R3 amb les infraestructures adequades
Tram. 290-00769/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 65

Control del compliment de la Resolució 857/X, so-
bre les obres de millorament de la carretera C-58 al pas per 
Vacarisses
Tram. 290-00770/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 66

Control del compliment de la Resolució 858/X, sobre 
el garantiment de l’accessibilitat a l’estació ferroviària del Ven-
drell per a les persones amb limitacions físiques o sensorials
Tram. 290-00771/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 66

Control del compliment de la Resolució 866/X, sobre 
el control de tacògrafs digitals
Tram. 290-00779/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 67

Control del compliment de la Resolució 868/X, so-
bre la revisió del conveni signat entre l’Autoritat Portuària de 
Barcelona i la Guàrdia Civil i sobre les competències de la 
policia portuària
Tram. 290-00781/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 68

Control del compliment de la Resolució 869/X, sobre 
el manteniment del servei mèdic i d’infermeria dels centres 
educatius Can Llupià, L’Alzina i El Segre
Tram. 290-00782/10
Sol·licitud de pròrroga p. 68
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 68

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 140/X, sobre el 
transport ferroviari i els centres logístics
Tram. 390-00140/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 69

Control del compliment de la Moció 160/X, sobre 
l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 390-00160/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 70

Control del compliment de la Moció 168/X, sobre 
les polítiques de muntanya
Tram. 390-00168/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 70

Control del compliment de la Moció 183/X, sobre 
les propostes per al Pla d’inversions per a Europa
Tram. 390-00183/10
Designació de la Comissió competent p. 71

Control del compliment de la Moció 184/X, sobre la 
renda mínima d’inserció per al 2015 i de suport a les empre-
ses d’inserció
Tram. 390-00184/10
Designació de la Comissió competent p. 71

Control del compliment de la Moció 185/X, sobre la 
gestió del canal Segarra-Garrigues
Tram. 390-00185/10
Designació de la Comissió competent p. 71

Control del compliment de la Moció 186/X, sobre la 
situació dels bombers voluntaris
Tram. 390-00186/10
Designació de la Comissió competent p. 71

Control del compliment de la Moció 187/X, sobre la 
lluita contra la pobresa i les desigualtats socials
Tram. 390-00187/10
Designació de la Comissió competent p. 71
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Control del compliment de la Moció 188/X, sobre 
l’increment de la pobresa i les desigualtats
Tram. 390-00188/10
Designació de la Comissió competent p. 71

Control del compliment de la Moció 189/X, sobre 
les mesures d’urgència social
Tram. 390-00189/10
Designació de la Comissió competent p. 71

Control del compliment de la Moció 190/X, sobre la 
situació de la sanitat
Tram. 390-00190/10
Designació de la Comissió competent p. 71

Control del compliment de la Moció 191/X, sobre 
l’atenció a la diversitat i la inclusió en els centres educatius
Tram. 390-00191/10
Designació de la Comissió competent p. 72

Control del compliment de la Moció 192/X, sobre 
el sistema per a l’autonomia personal i l’atenció a la depen-
dència
Tram. 390-00192/10
Designació de la Comissió competent p. 72

Control del compliment de la Moció 193/X, sobre el 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 390-00193/10
Designació de la Comissió competent p. 72

Control del compliment de la Moció 194/X, sobre la 
línia 9 del metro
Tram. 390-00194/10
Designació de la Comissió competent p. 72

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
el procés d’enderrocament de la presó Model, de Barcelona
Tram. 354-00411/10
Sol·licitud i tramitació p. 72

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03176/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Agrícola Sant Isidre amb relació al Projecte de 
llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli-
gacions i els contractes
Tram. 352-03177/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligaci-
ons i els contractes
Tram. 352-03178/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03179/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 

al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03180/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de María del Carmen 
Gete-Alonso, catedràtica de dret civil i vocal de la Secció 
de Drets Reals de la Comissió de Codificació, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03181/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’Esteve Bosch Cap-
devila, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03182/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, 
catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb rela-
ció al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03183/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Pere del Pozo Car-
rascosa, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Vir-
gili, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03184/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé, 
director de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03185/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’Antoni Mirambell 
Abancó, president de la Secció d’Obligacions i Contracta-
cions de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03186/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Mariló Gramunt 
Fombuena, membre de la Secció d’Obligacions i Contrac-
tacions de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03187/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’Antoni Mirambell, 
membre de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03188/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
(Adicae) amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03189/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03190/10
Sol·licitud p. 74
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 352-03191/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03192/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 352-03193/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligaci-
ons i els contractes
Tram. 352-03194/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03195/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Antoni Mirambell i 
Abancó, president de la Secció d’Obligacions i Contracta-
cions de la Comissió de Codificació de Catalunya i vocal del 
Consell Rector de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03196/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 352-03197/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligaci-
ons i els contractes
Tram. 352-03198/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 352-03199/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03200/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03201/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Xarxa de Custòdia del Territori amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 352-03202/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03203/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03204/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Sergio Llebaría, ca-
tedràtic de dret civil d’ESADE - Universitat Ramon Llull, amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03205/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Lorenzo Prats, ca-
tedràtic de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03206/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Sebastián del Rey 
Barba, registrador de la propietat i director de l’Acadèmia de 
Registres de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del lli-
bre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions 
i els contractes
Tram. 352-03207/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Fernando Ramos 
Gil, notari i vocal de la Comissió de Codificació de Dret Foral 
d’Eivissa i Formentera, amb relació al Projecte de llei del lli-
bre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions 
i els contractes
Tram. 352-03208/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Rafael Castiñeira 
Carnicero, registrador de la propietat de Rubí, amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03209/10
Sol·licitud p. 77

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
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Relacions Exteriors davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la seva 
participació en la direcció del Consell de Diplomàcia Pública 
de Catalunya
Tram. 356-01158/10
Sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació d’Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i Sín-
drome Fatiga Crònica davant la Comissió de Salut perquè 
valori l’aplicació del model d’atenció a les persones afecta-
des per la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01180/10
Sol·licitud p. 77
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Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre el control de l’estoc de mer-
curi de la planta d’Ercros a Flix
Tram. 356-01181/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre el control de l’estoc de mer-
curi de la planta d’Ercros a Flix
Tram. 356-01182/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre la diferència entre les tones 
de mercuri declarades i les suposadament emmagatzema-
des a la planta d’Ercros de Flix
Tram. 356-01183/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de Teresa Conesa, se-
cretària general d’Ercros, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la diferència entre les to-
nes de mercuri declarades i les suposadament emmagatze-
mades a la planta d’Ercros de Flix
Tram. 356-01184/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de José Alegre, mem-
bre de la Unitat Multifuncional de Fatiga Crònica i Fibromiàl-
gia de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, davant la 
Comissió de Salut perquè valori l’aplicació del model d’aten-
ció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crò-
nica
Tram. 356-01186/10
Sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Collado 
Cruz, membre de la Unitat de la Síndrome de Fatiga Crò-
nica, Fibromiàlgia i Síndrome d’Hipersensibilitat Múltiple de 
l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut 
perquè valori l’aplicació del model d’atenció als afectats de 
fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01187/10
Sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de representants del 
grup de recerca sobre la síndrome de fatiga crònica i la fi-
bromiàlgia de l’Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa) da-
vant la Comissió de Salut perquè presentin les línies de re-
cerca sobre la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01188/10
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença del responsable del 
model d’atenció a les malalties minoritàries a Catalunya da-
vant la Comissió de Salut perquè valori l’aplicació del model 
d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga 
crònica
Tram. 356-01189/10
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Comitè Científic Assessor en la Síndrome de Sensibilització 
Central del Departament de Salut davant la Comissió de Sa-
lut perquè valorin el model d’atenció als afectats de fibromi-
àlgia i de síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01190/10
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Grup de Treball Interdisciplinari sobre Fibromiàlgia i Sín-
drome de Fatiga Crònica del Departament de Salut davant 
la Comissió de Salut perquè valorin el model d’atenció als 
afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01191/10
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’Enric Rovira, res-
ponsable de l’Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp 
de Tarragona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè expliqui la situació de la qualitat de l’aire al Camp de 
Tarragona, la manera de millorar la coordinació dels estu-
dis sobre contaminació atmosfèrica i les mesures que cal 
adoptar
Tram. 356-01192/10
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de David Moya, pro-
fessor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè infor-
mi sobre les denegacions de nacionalitats
Tram. 356-01193/10
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’Elena Sánchez, po-
litòloga i investigadora del Centre d’Informació i Documen-
tació Internacionals a Barcelona (Cidob), davant la Comissió 
de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les denega-
cions de nacionalitats
Tram. 356-01194/10
Sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença de Betty Puerto, ac-
tivista d’origen colombià, davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans perquè informi sobre les denegacions de na-
cionalitats
Tram. 356-01195/10
Sol·licitud p. 80

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

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la polí-
tica energètica
Tram. 355-00072/10
Substanciació p. 80

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els 
acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de 
l’Acord estratègic 2013-2015
Tram. 355-00073/10
Substanciació p. 80

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la polí-
tica energètica i el Pla d’energia i canvi climàtic 2012-2020
Tram. 355-00158/10
Substanciació p. 80

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’acord 
de diàleg social permanent
Tram. 355-00162/10
Substanciació p. 80

Sessió informativa de la Comissió de Matèries Se-
cretes o Reservades amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre els serveis afectats per l’atac als serveis informàtics 
del 9 de novembre de 2014, les conseqüències d’aquest 
atac i els mecanismes de prevenció del Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya i d’altres serveis de la Genera-
litat, en compliment de la Resolució 927/X
Tram. 355-00216/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 80

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

Compareixença de Jordi Giró Castañer, president 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00586/10
Decaïment p. 81
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Compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00587/10
Decaïment p. 81

Compareixença de Teresa Crespo, presidenta 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 353-00596/10
Decaïment p. 81

Compareixença de Miquel Àngel Essomba i Gela-
bert, doctor en pedagogia, professor de la Universitat Autò-
noma de Barcelona i coordinador de l’Equip de Recerca en 
Diversitat i Inclusió en Societats Complexes, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00600/10
Substanciació p. 81

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Des-
envolupament, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00604/10
Substanciació p. 81

Compareixença de Jaume Ayats i Abeyà, músic i 
professor d’etnomusicologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00606/10
Substanciació p. 81

Compareixença de Fernando Pindado, expert en 
participació ciutadana, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00611/10
Substanciació p. 81

Compareixença de Fidel González, expert en parti-
cipació i associacionisme, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00612/10
Substanciació p. 82

Compareixença d’una representació del Consell de 
l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00614/10
Substanciació p. 82

Compareixença d’una representació de la federació 
Ecologistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00615/10
Decaïment p. 82

Compareixença d’una representació de l’Institut de 
Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00618/10
Decaïment p. 82

Compareixença de la Federació de Cooperatives 
de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00619/10
Decaïment p. 82

Compareixença d’Òscar Rebollo, professor de so-
ciologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00625/10
Decaïment p. 82

Compareixença d’una representació de l’Ajunta-
ment de Viladecans amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 353-00626/10
Substanciació p. 82

Compareixença d’una representació de l’Ajunta-
ment de Granollers amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 353-00627/10
Substanciació p. 82

Compareixença d’una representació de l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gramenet amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 353-00628/10
Decaïment p. 83

Compareixença de Ricard Esteban Legarreta, pro-
fessor de dret laboral i de la seguretat social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00633/10
Substanciació p. 83

Compareixença d’Antoni Madrid, professor de la 
Universitat de Barcelona, especialista en institucions del vo-
luntariat, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00635/10
Substanciació p. 83

Compareixença d’una representació de Mans Uni-
des amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00639/10
Decaïment p. 83

Compareixença d’Enrique Vendrell, president del 
Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, o 
de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00883/10
Canvi de tramitació p. 83

Compareixença d’una representació de la Federa- 
ció de Serveis de Comissions Obreres, o d’una representació 
de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00889/10
Canvi de tramitació p. 83

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Serveis per a la Mobilitat i el Consum de la Unió Gene-
ral de Treballadors, o d’una representació de la Unió General 
de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 353-00890/10
Canvi de tramitació p. 83

Compareixença d’una representació de la Cambra 
de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 
30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00891/10
Canvi de tramitació p. 84

Compareixença d’una representació del bar Casa 
Almirall amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 353-00893/10
Canvi de tramitació p. 84

Compareixença d’una representació de Queviures 
Quílez amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 353-00894/10
Canvi de tramitació p. 84

Compareixença d’una representació de la Comis-
sió de Promoció Econòmica i Ocupació i de la Comissió de 
Turisme de l’Associació de Municipis i Comarques de Cata-
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lunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 353-00901/10
Canvi de tramitació p. 84

Compareixença d’una representació de l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00903/10
Canvi de tramitació p. 84

Compareixença de Juli Capella, arquitecte, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00904/10
Canvi de tramitació p. 84

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01232/10
Substanciació p. 85

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01233/10
Substanciació p. 85

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma Trens Dignes de les Terres de l’Ebre davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la situació 
ferroviària de les Terres de l’Ebre
Tram. 357-00641/10
Substanciació p. 85

Compareixença d’una representació d’Arhoe Ca-
talunya davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària 
per a informar sobre les activitats de l’associació, les con-
clusions dels congressos i les propostes per a racionalitzar 
els horaris
Tram. 357-00757/10
Decaïment p. 85

Compareixença de Sergi Alsina Jimenez, d’Alta 
Partners, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00851/10
Substanciació p. 85

Compareixença de Cristina Isabel de Francisco 
Cotorruelo, exsecretària de Jordi Pujol Ferrusola, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00990/10
Substanciació p. 85

Compareixença de Felip Puig i Godes, conseller 
d’Empresa i Ocupació, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-00996/10
Substanciació p. 86

Compareixença de la secretària d’estat d’Ocupació 
davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Deso-
cupació
Tram. 357-01337/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 52
Convocada per al 15 d’abril de 2015 p. 86

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 del president 
de la Generalitat per la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00095/10
Presentació p. 87

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i 
Sostenibilitat al conseller de Justícia
Tram. 330-00096/10
Presentació p. 87

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

Memòria de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades corresponent al 2014
Tram. 334-00114/10
Presentació p. 88

Informe sobre la situació en data del 31 de desem-
bre de 2014 dels avals concedits per la Generalitat
Tram. 334-00115/10
Presentació p. 88

Estats de desenvolupament i d’execució del Pres-
supost de la Generalitat en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 334-00116/10
Presentació p. 89

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers 
i de l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de de-
sembre de 2014
Tram. 334-00117/10
Presentació p. 89

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 gener del 2015
Tram. 337-00049/10
Presentació p. 89

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2502/2010, interposat 
pel Defensor del Poble contra determinats articles de la Llei 
24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges
Tram. 381-00003/08
Sentència del Tribunal Constitucional p. 89

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Liquidació del pressupost del Parlament correspo-
nent al 2014
Tram. 232-00006/10
Proposta al Ple p. 100
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 980/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la petició a la Comissió Europea 
per a l’adopció de mesures excepcionals per 
a evitar pertorbacions en el mercat dels cí-
trics
Tram. 250-01107/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió 20, 11.03.2015, DSPC-C 656

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda l’11 de 
març de 2015, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre la petició a la Comissió Europea que adop-
ti mesures excepcionals per a evitar pertorbacions en 
el mercat dels cítrics (tram. 250-01107/10), presentada 
pel Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Dionís Guiteras i Ru-
bio, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamen-
tari Socialista, Dolors López Aguilar, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Sara Vilà Ga-
lan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Matías Alonso 
Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i Quim Ar-
rufat Ibáñez, del Grup Mixt.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a negoci-
ar amb el Govern de l’Estat perquè aquest elevi a la 
Comissió Europea una petició relativa a la necessitat 
d’adoptar, amb relació al mercat dels cítrics, les mesu-
res excepcionals necessàries per a evitar pertorbacions 
en el mercat a què fa referència l’article 219 del Re-
glament (UE) 1308/2013, del Parlament Europeu i del 
Consell, del 17 de desembre de 2013, pel qual es crea 
l’organització comuna de mercats dels productes agra-
ris, i pel procediment d’urgència que estableix l’article 
228 d’aquest reglament.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

La secretària de la Comissió, Annabel Marcos i Vilar; 
el president de la Comissió, Pere Regull i Riba

Resolució 981/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la prolongació del període hàbil 
de recol·lecció de la tòfona conreada
Tram. 250-01160/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió 20, 11.03.2015, DSPC-C 656

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda l’11 de 
març de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre l’allargament del període hàbil de recol-
lecció de la tòfona conreada (tram. 250-01160/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prolongar 
el període hàbil de recol·lecció de la tòfona conreada 
per un termini suficient per a poder-la recol·lectar.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

La secretària de la Comissió, Annabel Marcos i Vilar; 
el president de la Comissió, Pere Regull i Riba

Resolució 982/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la redacció d’un pla estratègic de 
dinamització econòmica dels Ports
Tram. 250-01286/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió 20, 11.03.2015, DSPC-C 656

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda l’11 de 
març de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la suspensió cautelar de la regulació de 
l’activitat boletaire a les finques públiques de la Gene-
ralitat al Parc Natural dels Ports (tram. 250-01286/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 91093).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a obrir una 
taula de diàleg amb tots els sector afectats, propietaris 
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privats, Administració local, usuaris, agents socioeco-
nòmics, entre d’altres, per a redactar un pla estratègic 
de dinamització econòmica dels Ports.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

La secretària de la Comissió, Annabel Marcos i Vilar; 
el president de la Comissió, Pere Regull i Riba

Resolució 983/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la tramitació del Pla rector d’ús i ges-
tió de l’àmbit marí del Parc Natural del Cap 
de Creus
Tram. 250-01382/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió 20, 11.03.2015, DSPC-C 656

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda l’11 de 
març de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la tramitació del Pla rector d’ús i ges-
tió de l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus 
(tram. 250-01382/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar la tramitació del Pla rector d’ús i gestió 
de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus amb 
la incorporació a l’equip de redacció de diversos tèc-
nics triats pels representants del territori, per a aconse-
guir el millor consens i mediació perquè el Pla s’acabi 
aprovant observant-ne els objectius principals, especi-
alment l’equilibri possible entre la protecció dels va-
lors naturals i la dinamització socioeconòmica de la 
zona.

b) Fer ús del Consell de Cooperació del Parc Natural 
del Cap de Creus, reunit per primer cop el 5 de febrer 
de 2015, on hi són representats els diferents actors del 
territori, per a acompanyar la tramitació del Pla rector 
d’ús i gestió de l’àmbit marí del Cap de Creus i perquè 
aquesta es faci amb un procés de participació veritable 
i efectiu.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

La secretària de la Comissió, Annabel Marcos i Vilar; 
el president de la Comissió, Pere Regull i Riba

Resolució 984/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el compliment de la regulació de 
l’accés motoritzat al medi natural
Tram. 250-01412/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió 20, 11.03.2015, DSPC-C 656

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda l’11 de 
març de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre l’accés motoritzat al medi natural (tram. 
250-01412/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar els 
mecanismes i els recursos per a complir i fer complir 
la Llei 9/1995, del 27 de juliol, de regulació de l’accés 
motoritzat al medi natural.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

La secretària de la Comissió, Annabel Marcos i Vilar; 
el president de la Comissió, Pere Regull i Riba
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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 l’ampliació de 
l’horari de la línia del Vallès dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya
Tram. 250-01430/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
en la sessió 36, tinguda el 08.04.2015, DSPC-C 681.

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 del voluntariat
Tram. 200-00013/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió de Benestar, Família i Immigració, 

21.10.2014, DSPC-C 507; 2.12.2014, DSPC-C 549; 

3.02.2015, DSPC-C 605; 24.02.2015, DSPC-C 628; 

24.03.2015, DSPC-C 668; 07.04.2015, DSPC-C 679

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes

El 21.10.2014, DSPC-C 507

Compareixença de Francina Alsina, presidenta de la 
Federació Catalana de Voluntariat Social, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00582/10)

Compareixença d’una representació dels Ens de l’As-
sociacionisme Cultural Català amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat (tram. 353-00592/10)

Compareixença de Juanjo Butrón i Melero, membre de 
la Junta Directiva de la Xarxa de Voluntariat Ambi-
ental de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 353-00598/10)

Compareixença d’una representació del Consell d’As-
sociacions de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 353-00609/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00620/10)

Compareixença de Maria Solés, coordinadora territo-
rial de la Federació Girona Voluntariat, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00631/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Catalunya Voluntària amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 353-00634/10)

El 2.12.2014, DSPC-C 549

Compareixença de Jordi Merino Urbano, president de 
la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
353-00584/10)

Compareixença de Núria Ramon, presidenta del Con-
sell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00585/10)



13 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 534

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 16

Compareixença de Clara Rosàs, gerent de la Federa-
ció Catalana d’Entitats contra el Càncer, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00601/10)

Compareixença d’una representació de l’Assemblea 
Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 353-00621/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat (tram. 353-00638/10)

El 3.02.2015, DSPC-C 605

Compareixença de José Cayuela Guerrero, president 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-
00583/10)

Compareixença de Montserrat Cadevall i Vigués, pre-
sidenta de la Federació Catalana d’Entitats Corals, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
353-00591/10)

Compareixença de Mònica Sabata, presidenta de la 
Federació d’Organitzacions Catalanes Internacional-
ment Reconegudes, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 353-00595/10)

Compareixença de Pau González Val, secretari gene-
ral del Moviment Laic i Progressista, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00617/10)

Compareixença d’una representació de la Unió de Fe-
deracions Esportives de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat (tram. 353-00624/10)

Compareixença de Josep Monràs i Jaume Domingo, 
en representació de la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del volunta-
riat (tram. 353-00629/10)

El 24.02.2015, DSPC-C 628

Compareixença de Mario Cugat Leseurs, president 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat 
(tram. 353-00588/10)

Compareixença d’Enric Canet, director de Relacions 
Ciutadanes del Casal dels Infants, amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat (tram. 353-00597/10)

Compareixença de Carme Borbonès, presidenta de 
Càritas Catalunya, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 353-00599/10)

Compareixença d’Albert Riu i Mas, secretari gene-
ral de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i 
Clubs d’Esplai, amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat (tram. 353-00603/10)

Compareixença d’una representació de Creu Roja a 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del volunta-
riat (tram. 353-00613/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Pere Tarrés amb relació al Projecte de llei del volunta-
riat (tram. 353-00641/10)

Compareixença de Maurici Blancafort, president 
d’Amics de la Gent Gran, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat (tram. 353-00632/10)

El 24.03.2015, DSPC-C 668

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00590/10)

Compareixença d’Oriol Josa Fresno, secretari general 
del Coordinating Committee of International Volun-
tary Service, amb relació al Projecte de llei del volun-
tariat (tram. 353-00593/10)

Compareixença d’una representació de La Confede-
ració, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
353-00594/10)

Compareixença de Francesc Ventura, sotsdirector de 
l’àrea social de la Fundació «la Caixa», amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00602/10)

Compareixença de Josep Fornés i Garcia, gestor cultu-
ral, director del Museu Etnològic de Barcelona i mem-
bre del Consell de Cultura de la Ciutat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
353-00605/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Gene-
ral de Treballadors de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat (tram. 353-00607/10)

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 353-00608/10)

Compareixença d’una representació de la Coordinado-
ra de Colles Castelleres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-00622/10)

Compareixença d’una representació de l’Agrupació de 
Colles de Geganters de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat (tram. 353-00623/10)

Compareixença de Lluc V. Peláez, alcalde de Figaró-
Montmany, amb relació al Projecte de llei del volunta-
riat (tram. 353-00640/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 353-00636/10)

Compareixença d’una representació del Banc dels Ali-
ments amb relació al Projecte de llei del voluntariat 
(tram. 353-00637/10)
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El 7.04.2015, DSPC-C 679

Compareixença de Miquel Àngel Essomba i Gelabert, 
doctor en pedagogia, professor de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i coordinador de l’Equip de Re-
cerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
353-00600/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el 
Desenvolupament, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 353-00604/10)

Compareixença de Jaume Ayats i Abeyà, músic i pro-
fessor d’etnomusicologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del volun-
tariat (tram. 353-00606/10)

Compareixença de Fernando Pindado, expert en par-
ticipació ciutadana, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 353-00611/10)

Compareixença de Fidel González, expert en partici-
pació i associacionisme, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 353-00612/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-
00614/10)

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament 
de Viladecans amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat (tram. 353-00626/10)

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament 
de Granollers amb relació al Projecte de llei del volun-
tariat (tram. 353-00627/10)

Compareixença de Ricard Esteban Legarreta, profes-
sor de dret laboral i de la seguretat social de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat (tram. 353-00633/10)

Compareixença d’Antoni Madrid, professor de la Uni-
versitat de Barcelona, especialista en institucions del 
voluntariat, amb relació al Projecte de llei del volunta-
riat (tram. 353-00635/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença de Jordi Giró Castañer, president de 
la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
353-00586/10)

Compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
353-00587/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 353-00589/10)

Compareixença de Teresa Crespo, presidenta d’Enti-
tats Catalanes d’Acció Social, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat (tram. 353-00596/10)

Compareixença d’una representació del Consell de la 
Joventut de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat (tram. 353-00610/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Ecologistes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat (tram. 353-00615/10)

Compareixença de l’Ens de Comunicació Associativa 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
353-00616/10)

Compareixença d’una representació de l’Institut de 
Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autò-
noma de Barcelona amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 353-00618/10)

Compareixença de la Federació de Cooperatives de 
Consum i Usuaris de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei del voluntariat (tram. 353-00619/10)

Compareixença d’Òscar Rebollo, professor de socio-
logia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 353-
00625/10)

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat (tram. 353-00628/10)

Compareixença del president del Consell de Treball 
Econòmic i Social amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat (tram. 353-00630/10)

Compareixença d’una representació de Mans Unides 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat (tram. 
353-00639/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 4 dies hàbils (del 14.04.2015 al 17.04.2015).
Finiment del termini: 20.04.2015; 09:30 h.
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Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 200-00024/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
la sessió tinguda el 25 de març de 2015, ha nomenat la 
ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projec-
te de llei de l’impost sobre els habitatges buits (tram. 
200-00024/10), d’acord amb l’article 109.1 i els con-
cordants del Reglament del Parlament. La ponència és 
integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Ferran Falcó i Isern

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Roger Torrent i Ramió

Grup Parlamentari Socialista
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Pere Calbó i Roca

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
José Manuel Villegas Pérez

Grup Mixt
David Fernàndez Ramos

Palau del Parlament, 25 de març de 2015

La secretària de la Comissió, Alba Vergés i Bosch; el 
president de la Comissió, Antoni Fernández Teixidó

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

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

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 112254; 
112367; 112605).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 2 dies hàbils (del 14.04.2015 al 15.04.2015).
Finiment del termini: 16.04.2015; 09:30 h.

Projecte de llei d’ordenació dels cossos tri-
butaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 200-00032/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
la sessió tinguda el 25 de març de 2015, ha nomenat la 
ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte 
de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció 
exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 
200-00032/10), d’acord amb l’article 109.1 i els con-
cordants del Reglament del Parlament. La ponència és 
integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Joan Morell i Comas

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
J. Lluís Salvadó i Tenesa

Grup Parlamentari Socialista
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
José Antonio Coto Roquet

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
José Manuel Villegas Pérez

Grup Mixt
David Fernàndez Ramos

Palau del Parlament, 25 de març de 2015

La secretària de la Comissió, Alba Vergés i Bosch; el 
president de la Comissió, Antoni Fernández Teixidó

Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 200-00037/10

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

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 112255; 
112368; 112606).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 14.04.2015; 09:30 h.
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Projecte de llei sobre les organitzacions in-
terprofessionals agroalimentàries de Cata-
lunya
Tram. 200-00040/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP C’s (reg. 112607).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.04.2015 al 15.04.2015).
Finiment del termini: 16.04.2015; 09:30 h.

Projecte de llei del sòl d’ús agrari
Tram. 200-00041/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 14.04.2015 al 27.04.2015).
Finiment del termini: 28.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

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

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s; Grup Mixt (reg. 
112256; 112602; 112608; 112612).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.04.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00060/10

Substitució de ponents

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 d’abril de 2015, ha acordat de substituir el 
membre de la Ponència que ha d’elaborar la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya (tram. 202-00060/10).

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Salvador Milà i Solsona substitueix Hortènsia Grau 
Juan

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2015

El secretari de la Comissió, Joan Recasens i Guinot; el 
president de la Comissió, Salvador Milà i Solsona

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

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 112137; 
112172; 112212).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2015 al 14.04.2015).
Finiment del termini: 15.04.2015; 09:30 h.
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Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 202-00080/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 111893; 112054 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 111893)

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 garantia de l’assistència sanità-
ria i farmacèutica pel sistema català de la salut (tram. 
202-00080/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 31 de març de 2015.

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 112054)

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 garantia de l’assis-
tència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la 
salut (tram. 202-00080/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 112257; 112610).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.04.2015 al 15.04.2015).
Finiment del termini: 16.04.2015; 09:30 h.

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

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 14.04.2015 al 27.04.2015).
Finiment del termini: 28.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 14.04.2015 al 27.04.2015).
Finiment del termini: 28.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 14.04.2015 al 27.04.2015).
Finiment del termini: 28.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.
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Proposició de llei de balances fiscals terri-
torialitzades
Tram. 202-00085/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 14.04.2015 al 27.04.2015).
Finiment del termini: 28.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 14.04.2015 al 27.04.2015).
Finiment del termini: 28.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 14.04.2015 al 27.04.2015).
Finiment del termini: 28.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 14.04.2015 al 27.04.2015).
Finiment del termini: 28.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposició de llei de modificació de l’article 
90 de la Llei 12/2009, d’educació
Tram. 202-00089/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 14.04.2015 al 27.04.2015).
Finiment del termini: 28.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Re-
productiva de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-01418/10

Rectificació de l’esmena presentada (BOPC 521)
Reg. 111601 / Coneixement: Mesa de 

la Comissió de Salut, 09.04.2015

Correcció presentada pel GP SOC (reg. 111601)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, comunica a la Mesa del Parlament 
que ha advertit les errades següents en l’escrit rela-
tiu a les esmenes a la Proposta de resolució sobre el 
manteniment del Centre d’Atenció a la Salut Sexual i 
Reproductiva de Sant Andreu de la Barca (tram. 250-
01418/10), presentat el 25 de febrer de 2015 i amb nú-
mero de registre 107118.

On hi diu: 
«o a abonar»

Hi ha de dir: 
«abonant la contraprestació econòmica corresponent»

On hi diu: 
«municipi, i continuar»

Hi ha de dir: 
«municipi, o continuar»

Palau del Parlament, 26 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC



13 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 534

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 22

Proposta de resolució sobre el serveis de 
salut de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01444/10

Esmenes presentades
Reg. 109569; 110893; 110969 / Admissió 

a tràmit: Mesa de la CS, 09.04.2015

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 109569)

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Ciutadans (1)

Al punt 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

[...]

2. Dotar una plaça de metge especialista en cardiolo-
gia i un aparell ecocardiògraf així com un laboratori 
un equip d’hemodinàmica al servei de cardiologia de 
l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, centre de refe-
rència de les Terres de l’Ebre.»

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 110893)

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

Del punt 1

«1. Mantenir el nombre de llits i quiròfans necessaris 
per tal de garantir el nivell òptim de qualitat en l’aten-
ció als usuaris de l’Hospital Verge de la Cinta de Tor-
tosa, centre de referència de les Terres de l’Ebre.»

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

Del punt 2

«2. Mantenir la dotació necessària de professionals i 
aparells del servei de cardiologia per tal de garantir 
el nivell òptim de qualitat en l’atenció als usuaris de 
l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, centre de refe-
rència de les Terres de l’Ebre i intensificar l’activació 
del Codi Infart, en el marc del Pla Director de Malal-
ties Circulatòries, per tal de garantir el trasllat urgent 
amb equitat i qualitat a tota la demarcació de la Regió 
Sanitaria de Terres de l’Ebre.»

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

Del punt 3

«3. Garantir el nivell òptim de qualitat en l’atenció 
d’urgències als usuaris del CAP El Temple de Tortosa 
en els torns de matí i tarda.»

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

Del punt 4

«4. Mantenir la dotació suficient de professionals 
d’atenció primària i de l’especialitat de reumatologia 
per tal de garantir el nivell òptim de qualitat en l’aten-
ció als usuaris del CAP El Temple.»

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

Del punt 5

«5. Garantir un nivell òptim de qualitat i el compli-
ment de la normativa higiènica alimentària del servei 
de cuina de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa es 
realitzi des del mateix Hospital i no mitjançant un cà-
tering de Tarragona, amb el sobrecost del transport i la 
pèrdua de qualitat que suposa per als usuaris.»

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

Del punt 6

«6. Retornar a ubicar la Gerència Territorial de I’ICS 
de les Terres de l’Ebre a Tortosa, dotant-la de les com-
petències i funcions necessàries.»

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 110969)

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

«1. Donar prioritat en la planificació sanitària per tal 
de dotar a l’ICS del pressupost necessari per reobrir de 
forma gradual tots els quiròfans necessaris per tal de 
reduir les llistes d’espera de tots els tipus d’intervenci-
ons, complint així amb els decrets i ordres del CatSa-
lut. De la mateixa manera reobrir de forma gradual 
tots els llits que hagin de donar resposta als pacients 
quirúrgics i també als pacients mèdics que s’han d’in-
gressar de forma urgent o programada, sobretot as-
segurant que mai cap pacient resta a urgències més 
temps de l’estrictament necessari pendent d’ingrés per 
manca de llit.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

«2. Avaluar al llarg del 2015 quins són els elements 
de millora a la Regió sanitària de Terres d’Ebre per 
millorar l’atenció sanitària en cas d’infart amb equi-
tat per a la seva població de referència respecte altres 
territoris. Aquesta avaluació es farà respecte l’activa-
ció del codi infart, el trasllat de pacients i una possible 
creació d’una antena d’hemodinàmica, sempre i quan 
es consideri adequat pels estàndards que marquen les 
guies de pràctica clínica sobre el volum, requeriments 
tècnics i d’expertesa pel funcionament d’equips d’he-
modinàmica i cardiologia intervencionista.»

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

«3. Revisar la dotació per al Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària del Temples de Tortosa per tal de 
poder tornar a donar el servei per les dues ABS de Tor-
tosa i d’aquesta manera descongestionar aquelles ur-
gències que poden ser ateses al CUAP i que actual-
ment han d’anar a l’Hospital Verge de la Cinta.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

«4. Avaluar tots els canvis de plantilla realitzats els úl-
tims anys per tal de diferenciar aquells que responen a 
canvis organitzatius del centre o la regió, d’aquells que 
responen a la conjuntura econòmica i per tant, prepa-
rar-se per poder-los revertir al més aviat possible.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (5)

«5. Donat que es va treure el servei de cuina propi des 
del Verge de la Cinta, amb la disminució de llocs de 
treball que va comportar, presentar als grups parla-
mentaris un informe de l’ICS que en demostri l’efici-
ència i la qualitat del servei, el seu cost comparat amb 
tal com es feia abans. Suposant que l’estalvi en costos 
no sigui important, revertir la decisió al més aviat pos-
sible.»

Proposta de resolució sobre el consum d’ali-
ments insans
Tram. 250-01451/10

Esmenes presentades
Reg. 110897 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 09.04.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 110897)

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

Del punt 1

«1. Controlar i monitoritzar, per part del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, el compliment de la nor-
mativa que regula la publicitat adreçada a menors 
d’edat i aquella encaminada a la protecció de la in-
fància i l’adolescència davant els continguts publici-
taris, que inclou principis i recomanacions del Codi 
PAOS com la separació entre publicitat i programa-
ció, les mesures per evitar el foment de males pràcti-
ques alimentàries o que indueixin a l’error, l’expressió 
de les prestacions de manera comprensible i amb un 
llenguatge senzill, la no explotació de la inexperiència 
o la credulitat dels infants o l’evitació de les situacions 
de risc.»

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

Del punt 2

«2. Estudiar les polítiques fiscals i impositives sobre 
els aliments com a una eina més de les polítiques de 
salut pública, gravant els aliments insans i bonificant 
l’alimentació saludable. S’aconseguiria així el doble 
objectiu de, per una banda, millorar les hàbits i consum 
alimentari i, per l’altra, millorar l’obtenció d’ingressos 
que permetin costejar part de les despeses de salut pú-
blica derivades de les dietes insanes.»
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Proposta de resolució sobre la síndrome de 
sensibilització central
Tram. 250-01452/10

Esmenes presentades
Reg. 110782; 110892 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 09.04.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 110782)

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

Del punt 4

«4. El Departament de Salut presentarà a la Comissió 
de Salut del Parlament de Catalunya l’avaluació del 
Model d’atenció a la Fibromiàlgia i a la Síndrome de 
Fatiga Crònica (2008-2014) i les propostes de reforma 
per millorar l’atenció d’aquestes patologies i la situa-
ció dels afectats; en qualsevol cas, s’haurà de mantenir 
l’atenció a través d’unitats de referència amb caràcter 
multidisciplinar i l’atenció territorialitzada.»

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

Del punt 8.c)

«c. L’ICAM (Institut Català d’avaluacions mèdiques) 
o qualsevol altre organisme públic competent en la va-
loració de les incapacitats laborals han de tenir alguna 
instal·lació adaptada i amb garanties per atendre i no 
afectar la salut especialment les persones que pateixen 
SQM i/o EH. Mentre això no es produeixi amb garan-
ties, caldrà establir mesures per tal de fer les valoraci-
ons al domicili de la persona afectada.»

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 110892)

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

Del punt 2

«2. El reconeixement pràctic, des del punt de vista as-
sistencial, de totes les malalties englobades en la Sín-
drome de Sensibilització Central (SSC): FM, EM/
SFC, SQM i EH i l’accés a assistència i tractament mè-
dics adequats.»

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

De l’enunciat del punt 3

«3. Actualització de criteris, proves i tractaments, de 
provada efectivitat:«

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

Del punt 3.a)

«3.a) Aplicació dels criteris diagnòstics i de tracta-
ment més actualitzats en cada patologia i realitza-
ció de l’avaluació, el més objectiva possible, del grau 
d’afectació en la qualitat de vida dels pacients.»

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

Del punt 3.b)

«3.b) Per a un correcte tractament dels pacients, aques-
tes malalties han d’estar presents i codificades en les 
bases de dades de I’ICS en els criteris usats per al reco-
neixement d’un grau de discapacitat.»

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

Del punt 3.c)

«3.c) Aplicació dels tractaments de reconeguda efec-
tivitat existents, els quals permeten una millora en la 
qualitat de vida dels afectats i una reducció del seu pa-
timent, i que, avui, no són oferts. Aquesta pràctica és 
una clara vulneració dels drets fonamentals dels paci-
ents.»

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

De l’enunciat del punt 4

«4. Unitats d’expertesa:»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió (7)

Del punt 4.a)

«4. a) Creació d’Unitats d’Expertesa amb funcions 
de referència territorial pel maneig multidisciplinar 
d’aquestes malalties, control i seguiment de les situa-
cions aguditzades, de difícil diagnòstic i/o tractament 
per part dels altres nivells assistencials. Les seves fun-
cions engloben la coordinació i homogeneïtzació de 
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criteris entre els diferents nivells assistencials impli-
cats i l’impuls de la recerca.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió (8)

Del punt 4.b)

«4.b) Les Unitats d’Expertesa actuaran en les adequa-
des condicions pel que fa tant a estructures físiques, 
com a condicions medi-ambientals i d’entorn apropiat 
a les seves funcions. S’establiran les normes de funcio-
nament que permetin a professionals i pacients actuar 
en un entorn segur.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió (9)

Del punt 4.c)

«4.c) Donada l’afectació a diferents sistemes del cos 
i l’habitual presència de més d’una malaltia en els 
pacients, aquestes Unitats d’Expertesa estaran com-
posades per un equip multidisciplinari de professio-
nals d’especial formació i competència en el maneig 
d’aquestes malalties. La definició de l’estructura bàsi-
ca de l’equip multidisciplinari es determinarà de comú 
acord entre el Departament de Salut i un grup d’ex-
perts de reconegut prestigi. Es tindrà especial cura 
dels casos d’afectació en infants i per tant la partici-
pació dels especialistes pediatres quan es requereixi. 
Les Unitats d’Expertesa seran liderades per un profes-
sional de constatable experiència qui farà les funcions 
de coordinació.»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió (10)

Del punt 4.d)

«4.d) El seguiment d’aquests pacients es farà seguint 
protocols prèviament establerts i consensuats amb el 
grup d’experts esmentat en el punt c, tant en l’Atenció 
Primària com en les Unitats d’Expertesa, en funció de 
les característiques, evolució i naturalesa de la malal-
tia, mantenint-se entre ambdós nivells la necessària 
continuïtat assistencial.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió (11)

Del punt 4.e)

«4.e) La distribució territorial de les Unitats d’Exper-
tesa es determinarà pels criteris d’accessibilitat, equi-
tat i dimensió apropiada. Es garantirà l’existència 
d’una Unitat d’Expertesa per Regió Sanitària o per ca-
da 500.000 habitants.»

12 Esmena núm. 12
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (12)

Del punt 4.f)

«4.f) En el termini màxim, i no prorrogable, d’un any, 
des de l’aprovació d’aquesta Resolució, entraran en 
servei tant la unitat de referència com les unitats filials 
territorial si tots els elements de funcionament associ-
ats que siguin necessaris totes les Unitats d’expertesa 
designades i el model d’atenció dissenyat per a l’aten-
ció d’aquestes patologies.»

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió (13)

Del punt 6.a)

«6.a) S’han de realitzar programes de formació espe-
cialitzada sobre aquestes malalties a tots els professio-
nals que han de tractar-les, siguin de l’àmbit assisten-
cial que siguin i en tots els territoris.»

14 Esmena núm. 14
De supressió
GP de Convergència i Unió (14)

Del punt 6.b)

«6.b) A tota l’atenció primària, s’impartirà també for-
mació especialitzada de detecció, atenció I actualitza-
ció de coneixements sobre FM, EM, SQM i EH, per tal 
de poder reconèixer aquestes malalties i derivar correc-
tament a les persones afectades.»

15 Esmena núm. 15
De supressió
GP de Convergència i Unió (15)

Del punt 6.e)

«6.e) Introduir la formació en medicina ambiental i en 
les SSC en la formació reglada en medicina, psicologia, 
infermeria, treball social i salut i laboral.»

16 Esmena núm. 16
De supressió
GP de Convergència i Unió (16)

Del punt 7

«7. Protocol de tractament de persones afectades per 
SQM i/o EH.

a. Catsalut crearà, amb el suport i assessorament de la 
unitat de referència i associacions de malalts, un pro-
tocol que permeti que qualsevol persona afectada per 
SQM i/o EH rebi assistència sanitària en el cas de patir 
alguna altra patologia o per intervenció quirúrgica en 
qualsevol centre sanitari.
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b. Aquest protocol s’actualitzarà seguint el punt 3 
d’aquesta proposta de resolució (Actualització de crite-
ris, proves i tractaments).»

17 Esmena núm. 17
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (17)

Del punt 8.a)

«8.a) Les persones diagnosticades de FM, EM/SFC, 
SQM I EH tenen accés al sistema d’incapacitat labo-
ral i a les prestacions econòmiques, sanitàries i socials 
que se’n derivin, a partir dels diagnòstics clínics i dels 
informes emesos per les Unitats d’expertesa descrites 
en el punt 4 (Unitat de referència). Els pacients tenen 
el dret de disposar i presentar informes que han de ser 
emesos per les citades unitats d’Expertesa.»

18 Esmena núm. 18
De modificació
GP de Convergència i Unió (18)

Del punt 8.b)

«8.b) L’organisme competent per a la valoració de la 
incapacitat laboral (lCAM), quan aquesta estigui mo-
tivada en FM, EM/SFC, SQM i/o EH aplicarà els pro-
tocols clínics, admesos per a aquestes malalties, esta-
blerts per l’equip mèdic de les unitats d’Expertesa.»

19 Esmena núm. 19
De supressió
GP de Convergència i Unió (19)

Del punt 8.c)

«8.c) l’lCAM (lnstitut Català d’Avaluacions Mèdiques) 
o qualsevol altre organisme públic competent en la va-
loració de les incapacitats laborals vetllaran per tenir 
alguna instal·lació lliure de xenobiòtics i d’ones electro-
magnètiques donat que afecten negativament a les per-
sones afectades, sobretot a les que pateixen SQM i/o 
EH. S’establirà un protocol que especifiqui les mesures 
que han de prendre el personal i quina ha de ser la se-
nyalització preventiva. Mentre no sigui possible tenir 
instal·lacions amb aquestes garanties, es valorarà fer les 
avaluacions al domicili de la persona afectada.»

20 Esmena núm. 20
De supressió
GP de Convergència i Unió (20)

Del punt 8.d)

«8.d) No es pot derivar la valoració i/o avaluació mèdi-
ca de cap afectat per FM, EM/SFC, SQM i/o EH a met-
ges externs a la sanitat pública.»

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels imports pendents a les farmàcies
Tram. 250-01459/10

Esmenes presentades
Reg. 109568; 110894 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 09.04.2015

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 109568)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans (1)

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

– Complir amb la normativa europea sobre morositat, 
pagant tots els imports pendents a les farmàcies, in-
cloent la despesa financera generada pels endarreri-
ments.» 

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 110894)

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

Del punt 1

«1. Complir amb la normativa europea sobre morosi-
tat, pagant tots els imports pendents a les farmàcies, 
condicionada a l’ordinalitat imposada pel govern de 
l’Estat i la liquiditat de la Tresoreria de la Generalitat 
de Catalunya.» 

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

Del punt 2

«2. Complir amb el concert signat l’abril del 2010, no 
tornant a incórrer en endarreriments en els pagaments 
a aquest col·lectiu més enllà dels 35 dies establerts, 
condicionada a l’ordinalitat imposada pel govern de 
l’Estat i la liquiditat de la Tresoreria de la Generalitat 
de Catalunya.»

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

Del punt 3

«3. Elaborar i aprovar, en el termini d’un mes, un pla 
de tresoreria que inclogui un calendari de pagaments 
dels deutes pendents de la Generalitat amb les farmà-
cies, condicionada a l’ordinalitat imposada pel Go-
vern de l’Estat i la liquiditat de la Tresoreria de la Ge-
neralitat de Catalunya.»
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Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
l’increment retributiu dels alts càrrecs de la 
sanitat pública
Tram. 250-01462/10

Esmenes presentades
Reg. 110970 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 09.04.2015

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 110970)

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

«El Parlament de Catalunya: 

1. Constata que com a sector públic, a l’àmbit sanitari 
li és d’aplicació la disposició addicional vint-i-unena 
de la llei de mesures 2014, de manera que en cap cas hi 
podrà haver càrrecs directius amb retribucions superi-
ors a la de Conseller/a, unes retribucions que s’hauran 
d’assimilar, amb caràcter general, a les retribucions fi-
xades per als alts càrrecs o càrrecs de comandament 
al servei de la Generalitat.

2. Insta el Govern de la Generalitat a crear de forma 
imminent el decret que desenvoluparà allò que recull 
el punt 1 pel que fa a les entitats del sector públic de 
la salut.»

Proposta de resolució sobre la limitació a la 
cobertura sanitària urgent de l’accés a la sa-
nitat pública dels immigrants en situació ad-
ministrativa irregular
Tram. 250-01464/10

Esmenes presentades
Reg. 109567 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 09.04.2015

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 109567)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Ciutadans (1)

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

1. Instar la modificació del Reial Decret-llei 16/2012 de 
20 d’abril, de forma que quedi totalment garantit l’ac-
cés a l’atenció sanitària pública a tots els ciutadans en 
igualtat de condicions, amb independència de la seva 
renda, de la seva edat, i del seu lloc de residència i, pel 
que fa a l’atenció sanitària a les persones en situació 
administrativa irregular, que quedi totalment garantit 
el compliment de les resolucions de Nacions Unides, 
les disposicions de la OMS, els Tractats Internacionals 

de Drets Humans i els Codis Deontològics professio-
nals, en condicions similars o equiparables a les esta-
blertes en tots els països europeus del nostre entorn.

2. Instar als organismes competents a promoure una 
regulació normativa comú a tots els Estats membres de 
la Unió Europea, que estableixi les prestacions i garan-
teixi les condicions d’accés a l’atenció sanitària a les 
persones en situacions administratives irregulars i sen-
se recursos, per tal de garantir la equitat i la salut pú-
blica, evitant els efectes indesitjables de les diferències 
que actualment existeixen entre els diversos països.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’atenció mèdica d’urgències al Baix 
Camp
Tram. 250-01471/10

Esmenes presentades
Reg. 110971 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 09.04.2015

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 110971)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir l’atenció mèdica d’urgències pels 
ciutadans i ciutadanes del Baix Camp, i la suficient 
disponibilitat d’ambulàncies medicalitzades. Així com 
a analitzar que els canvis que s’hagin produït un cop 
adjudicat el concurs no perjudiquin l’equitat i la qua-
litat del servei. Si fos així, tornar a la dotació d’abans 
del concurs en un termini màxim de 6 mesos.»

Proposta de resolució de rebuig del nou cur-
rículum de religió a l’educació obligatòria i al 
batxillerat
Tram. 250-01496/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.
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Proposta de resolució sobre l’abocador de 
Cruïlles
Tram. 250-01497/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre el Pla de gestió 
d’espais naturals de protecció especial de 
Catalunya 2015-2020
Tram. 250-01500/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre l’esclerosi múl-
tiple
Tram. 250-01501/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre el projecte mu-
seogràfic del centre d’interpretació d’art ru-
pestre del Cogul
Tram. 250-01502/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre els talls de sub-
ministrament elèctric a Torregrossa
Tram. 250-01506/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre la realització 
d’auditories de gestió per la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 250-01507/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de 
Comptes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre la correcció de 
les deficiències de la comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra de Puigcerdà
Tram. 250-01509/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Ausiàs March, de Santa Coloma de Grame-
net
Tram. 250-01534/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola  
d’Adults Singuerlín, de Santa Coloma de Gra-
menet
Tram. 250-01538/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Les Palmeres, de Santa Coloma de Grame-
net
Tram. 250-01547/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució de queixa al Parla-
ment Europeu per la concessió d’un premi 
Ciutadà Europeu de l’Any a Societat Civil Ca-
talana
Tram. 250-01558/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Escola Madrenc, de Vilablareix
Tram. 250-01559/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre una piulada del 
secretari general del Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya
Tram. 250-01560/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre una piulada del 
secretari general del Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya
Tram. 250-01561/10

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 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre la previsió dels 
fenòmens meteorològics que puguin afectar 
el trànsit i l’elaboració d’un protocol d’actu-
ació coordinat
Tram. 250-01562/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre l’emissió de 
programació infantil i juvenil en anglès subti-
tulada en les llengües maternes majoritàries
Tram. 250-01563/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.
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Proposta de resolució sobre el transport es-
colar
Tram. 250-01564/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre la discriminació 
lingüística del català per membres dels cos-
sos policials de l’Estat
Tram. 250-01565/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre la protecció 
dels defensors dels drets humans a Mèxic
Tram. 250-01566/10

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 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre l’assignació 
pressupostària de l’Hospital de Mataró per 
al 2015
Tram. 250-01567/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució de rebuig de la sen-
tència del Tribunal Constitucional que anul-
la les competències del Síndic de Greuges 
com a Autoritat Catalana per a la Prevenció 
de la Tortura
Tram. 250-01568/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre el servei de 
manteniment de la xarxa ferroviària de Ripoll
Tram. 250-01570/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.
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Proposta de resolució sobre la incorporació 
de glossaris en diverses llengües als llibres 
de text
Tram. 250-01571/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre l’extensió de la 
validesa de la targeta de transport T-12 fins 
als setze anys
Tram. 250-01572/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre els mecanis-
mes de transparència, participació, cores-
ponsabilitat i informació interna dels centres 
de recerca i els parcs científics
Tram. 250-01573/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre l’aprovació del 
Decret de creació del Parc Natural del Mas-
sís del Garraf
Tram. 250-01574/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
grup de treball temporal per a establir un 
marc català de qualitat de les pràctiques no 
laborals
Tram. 250-01575/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joven-
tut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.
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Proposta de resolució sobre l’adequació a 
la legalitat de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques
Tram. 250-01576/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució de suport a la Resolu-
ció del Parlament Europeu sobre la situació 
a Veneçuela
Tram. 250-01577/10

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 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució de solidaritat amb el 
poble sahrauí i de suport al seu dret a l’auto-
determinació
Tram. 250-01578/10

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 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre la difusió dels 
continguts d’iCat.cat per la freqüència mo-
dulada
Tram. 250-01579/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre el centre de re-
cerca Agrotecnio
Tram. 250-01580/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.
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Proposta de resolució sobre les mesures per 
a evitar l’abocament d’aigües fecals a la de-
sembocadura del Foix a Cubelles
Tram. 250-01581/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre la situació del 
pres en vaga de fam José Antúnez Becerra
Tram. 250-01582/10

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 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
Mossos d’Esquadra amb pistoles Taser
Tram. 250-01583/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 07.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.04.2015 al 22.04.2015).
Finiment del termini: 23.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.

Proposta de resolució sobre la guerra de Síria
Tram. 250-01584/10

Presentació
Marta Pascal i Capdevila, del GP CiU, Jordi Solé 

i Ferrando, del GP ERC, David Pérez Ibáñez, del 

GP SOC, Sara vilà Galan, del GP ICv-EUiA, José 

María Espejo-Saavedra Conesa, del GP C’s

Reg. 111583 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.04.2015

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, 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’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Tenint en compte que des del març del 2011, gaire-
bé 200.000 persones han perdut la vida com a conse-
qüència del conflicte armat a Síria, moltes de les quals 
civils, i milers de persones més romanen detingudes, 
segrestades o desaparegudes i són objecte de tortura o 
altres maltractaments o malviuen en ciutats sota setge. 
Tant el Govern sirià com els grups armats d’oposició 
són responsables d’abusos contra els drets humans i 
crims de guerra: han assassinat, torturat i maltractat 
presoners.

Considerant que com a conseqüència d’aquest greu 
conflicte armat, actualment el nombre de persones re-
fugiades s’eleva als 3,8 milions, la gran majoria dels 
quals han buscat seguretat en països veïns com Tur-
quia, Jordània, Líban, l’Iraq o Egipte, i 6,5 milions de 
persones més es troben desplaçades dins les fronteres 
de Síria. És a dir, més de 10 milions de persones, apro-
ximadament la meitat de la població de Síria, han ha-
gut d’abandonar casa seva.

Davant d’aquesta situació, la resposta de la comunitat 
internacional és decebedora. És urgent que s’empren-
guin accions per protegir a la població civil i prevenir 
que es cometin més crims de dret internacional. La 
inacció internacional incrementa la impunitat dels res-
ponsables de violar els drets humans. L’estat espanyol, 
com a part de la comunitat internacional, també té res-
ponsabilitats en aquesta crisi humanitària, per la qual 
cosa considerem que el Govern espanyol ha de donar 
una resposta centrada en els drets humans de les per-
sones que fugen del conflicte a Síria.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat per tal que realitzi les gestions oportunes davant 
del Govern de l’Estat per a: 
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1) Promoure que la comunitat internacional empren-
gui les accions necessàries per protegir a la població 
civil i prevenir que es cometin més crims de dret inter-
nacional, inclosos crims de guerra i de lesa humanitat.

2) Instar el Consell de Seguretat de Nacions Unides 
que remeti la situació de Síria a la Cort Penal Inter-
nacional, i ordeni la congelació d’actius del president 
Bashar Al-Assad i els seus col·laboradors propers.

3) Promoure que es posi fi immediatament a les trans-
ferències d’armes al Govern sirià, així com impedir el 
flux d’armes i qualsevol altre tipus de suport militar a 
grups armats a Síria que es cregui que han dut a terme 
greus violacions de drets humans o del dret internacio-
nal humanitari. Així com la imposició immediata d’un 
embargament global d’armes a les forces de l’Estat Is-
làmic (EI), a qualsevol país on es trobin.

4) Incrementar el suport, tant financer com tècnic, al 
Pla de Resposta Regional de Nacions Unides per a la 
crisi de Síria.

5) Oferir una resposta d’acord als més de tres milions 
i mig de refugiats mitjançant la posada en funciona-
ment del Programa de Reassentament, que incrementi 
el compromís de 130 places durant el 2014 adoptat pel 
Govern espanyol, a unes 8.000 que es calcula que seria 
la resposta adequada que l’Estat espanyol podria do-
nar el 2016, amb prioritat per a dones i nenes en risc, 
persones amb necessitats mèdiques o amb discapaci-
tats i altres amb necessitats especials de protecció.

A més, el Parlament de Catalunya insta al Govern de 
la Generalitat a: 

1) Posar a disposició un nombre significatiu de places 
de reassentament per a persones refugiades de Síria a 
Catalunya, així com suficients recursos per a la imple-
mentació dels programes d’integració necessaris.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015

Marta Pascal i Capdevila, GP CiU; David Pérez Ibá- 
ñez, GP SOC; Sara Vilà Galan, GP ICV-EUiA; José 
María Espejo-Saavedra Conesa, GP C’s; portaveus a 
la CAEUEC. Jordi Solé i Ferrando, diputat GP ERC

Proposta de resolució sobre la dotació de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hos-
pitalet de Llobregat, amb els recursos ne-
cessaris per al funcionament del servei d’ur-
gències
Tram. 250-01585/10

Presentació
GP SOC

Reg. 111604 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.04.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Celestino Corbacho i Chaves, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El passat 1 de novembre de 2014 es va obrir el nou 
edifici d’Urgències de l’Hospital de Bellvitge, amb un 
retard de 4 anys.

Encara però queden pendents d’entrar en funciona-
ment per manca de pressupost dues terceres parts de 
l’equipament, com són els quiròfans i els llits de crí-
tics, unitats que es consideren fonamentals en un Hos-
pital de tercer nivell i de la màxima tecnologia com és 
l’Hospital de Bellvitge.

Segons la Junta de Personal de l’Hospital i diverses as-
sociacions i entitats ciutadanes, com ara la Federació 
d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet o la Comis-
sió de Pensionistes i Jubilats de L’Hospitalet, aquest 
nou edifici d’Urgències no solucionarà els problemes 
de col·lapse i llistes d’espera perquè no ha anat acom-
panyat d’un increment de recursos ni de personal que 
permeti el drenatge cap a les diferents unitats assis-
tencials.

La posada en marxa d’aquest edifici d’Urgències sen-
se els recursos adients no ha comportat una millo-
ra del servei d’urgències i l’atenció usuari, i fins i tot 
en alguns aspectes ha fet empitjorar el servei per la 
distància existent entre la unitat, els quiròfans, la re-
animació d’urgències (llits de crítics UCI) i les uni-
tats operatives, que continuen ubicades a les antigues 
instal·lacions.

La precipitació amb la què s’ha dut a terme la inaugu-
ració ha comportat que l’accés al nou edifici d’Urgèn-
cies no hagi estat degudament senyalitzat, fet que ha 
estat denunciat reiteradament.

Aquesta inauguració es dóna en el context de retalla-
des en el sistema públic de Sanitat que el govern de 
CiU ve realitzant des de l’any 2011, i que ha comportat 
en el cas de L’Hospital de Bellvitge la reducció de 500 
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llocs de treball de personal sanitari, el tancament de 6 
quiròfans i la supressió de al menys 300 llits.

Paral·lelament a aquesta reducció pressupostària s’ha 
produït un increment de les derivacions de pacients 
d’aquest centre hospitalari a d’altres centres no ICS, fet 
que suposa un transvasament de recursos econòmics 
assignats a l’ICS a altres centres sanitaris amb el con-
seqüent aprimament i afebliment de l’ICS.

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. Dotar l’Hospital de Bellvitge dels recursos neces-
saris per tal de que es garanteixi el correcte funcio-
nament del nou servei d’urgències, i en concret dels 
quiròfans i del servei de reanimació, permetent el dre-
natge amb celeritat a les diferents unitats quirúrgiques 
i de tractament.

2. Reobrir els llits, quiròfans, consultes i serveis de 
l’Hospital, dotant-los del personal sanitari suficient 
per tal de donar l’atenció adequada als pacients.

3. Garantir que tots els serveis assistencials previstos a 
la cartera de serveis de l’Hospital de Bellvitge es pres-
ten a dit hospital amb el personal suficient per garantir 
la qualitat assistencial.

4. Eliminar la derivació d’activitat sanitària assigna-
da de l’Hospital de Bellvitge a altres centres de salut 
a excepció d’aquella que estigui justificada per motius 
mèdics.

5. Treballar conjuntament amb l’Ajuntament de L’Hos-
pitalet de Llobregat per tal de garantir la correcta se-
nyalització dels itineraris per accedir al nou edifici 
d’urgències i posar a disposició més places d’aparca-
ment gratuïtes a l’entorn de l’Hospital.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Segú Ferré, 
Celestino Corbacho i Chaves, diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre el conflicte la-
boral en el sector del manteniment i el mun-
tatge de la xarxa elèctrica

Tram. 250-01586/10

Presentació

GP ICv-EUiA

Reg. 111639 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.04.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El conflicte laboral a les empreses encarregades del 
manteniment i el muntatge elèctric a Catalunya po-
sa de manifest que les condicions de licitació dels 
contractes per part de l’empresa principal (Endesa) 
acaben condicionant les relacions laborals entre les 
empreses contractistes i els treballadors que acaben 
realitzant les tasques de muntatge i manteniment de 
la xarxa elèctrica del país, xarxa que amb la que es 
presta un servei públic essencial per l’activitat pro-
ductiva, els serveis i el conjunt de l’economia i també 
per al dia a dia de la ciutadania. En el marc d’aquest 
conflicte, i fruit de la mediació del Govern de la Ge-
neralitat, s’ha establert una taula de negociació amb 
presència de l’empresa principal, de les contractistes, 
de la representació dels treballadors i de l’administra-
ció pública.

Atès que és del màxim interès del Parlament de Cata-
lunya l’articulació d’un sistema que garanteixi que els 
treballs de muntatge i manteniment de la xarxa elèctri-
ca es realitzen amb plenes garanties de seguretat, tant 
del subministrament i inversió de reposició al conjunt 
del país; com de seguretat dels treballadors que les  
realitzen.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya a informar a la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció periòdicament, i com a màxim cada 3 mesos: 

a) De l’evolució del conflicte i de l’avanç de les negocia-
cions en el sector del manteniment i muntatge elèctric a 
Catalunya.
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b) De l’estat d’execució dels plans de manteniment de 
la xarxa elèctrica a Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de març de 2015

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

Proposta de resolució sobre el projecte 
d’ampliació de l’autopista C-32 de Blanes a 
Lloret de Mar
Tram. 250-01587/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 111656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.04.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol-
sona, diputat, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent sobre el pro-
jecte d’ampliació de l’autopista C-32 de Blanes a Llo-
ret, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El maig de 1994 es signa el pacte entre el Govern de 
l’Estat Espanyol, aleshores propietària de la via A-19 
(actual C-32), i ACESA, les obres de prolongació de 
l’autopista del Maresme fins a la Selva Marítima i la 
seva connexió amb la futura A2 i l’AP-7, pel que la 
mateixa empresa concessionària construiria, conser-
varia i explotaria la prolongació fins la Gi-600.

Amb el posterior canvi de titularitat en favor de la Ge-
neralitat de Catalunya, i canvi de nomenclatura d’A-19 
a C-32, l’any 2000 es signa un nou pacte per desenvo-
lupar el projecte de prolongació de l’autopista i es pro-
jecta en Pla Director d’Infraestructures el traçat de la 
mateixa fins a la vila de Tossa de Mar.

L’any 2001, després d’informes de medi ambient i un 
clar pronunciament del territori sobre el mateix, es va 
descartar la seva continuïtat fins a Tossa de Mar, i es 
proposa la finalització del mateix ramal a la C-63 de 
Lloret a Vidreres.

Durant el període 2003-2008, s’han presentat un se-
guit d’estudis informatius de projectes de prolongació 
de l’Autovia de la Costa fins a la Selva Marítima, di-
ferents tots ells entre sí, sense arribar a consensuar les 
alternatives que el teixit associatiu local demanava, ni 
arribar a definir formalment el projecte per part del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, que en dar-

rera instància anuncia l’any 2008 una carretera de d’un 
sol carril per sentit, i es recupera la proposta de conne-
xió fins a Tossa de Mar pel PEIN de Cadiretes.

L’any 2009 s’inicia la construcció de la prolongació de la 
C-32 des de Palafolls fins la Gi-600 de Blanes a Tordera.

L’any 2010 es signa el conveni institucional entre 
ACESA-Abertis i el DPTOP per a construcció de la 
C-32 des de l’actual enllaç amb la C-32 de la Gi-600 
fins a la C-63 de Lloret a Vidreres, amb la redacció del 
projecte constructiu d’una carretera d’un sol carril per 
sentit i una calçada de 7 metres i 1,5 metres de voral.

El setembre de l’any 2013, el conseller Santi Vila va 
anunciar el desbloqueig del projecte i que s’iniciaria la 
construcció durant l’any 2014 i que entraria en funcio-
nament l’any 2016.

El passat divendres 6 de març de 2015, el Conseller de 
Territori i Sostenibilitat Santi Vila va convocar un acte 
a la Casa de la Cultura de Lloret de Mar per presentar 
el projecte de prolongació de l’autopista C-32 de Bla-
nes a Lloret.

El projecte presentat contempla la prolongació de l’auto-
pista C-32 per Les Planes, els Tres Turons, Sant Pere del 
Bosc, l’Àngel i les Alegries, així com el corredor biològic 
del PEIN Pinya de Rosa. Malgrat els anuncis dels dar-
rers anys que seria una carretera d’un sentit per costat i 
una calçada de 7 metres, el projecte ha crescut fins a con-
vertir-se en un projecte de 3 carrils i 20 metres de secció, 
que en tots els trams de gran infraestructura com són vi-
aductes i túnels passa a ser de 2+2 carrils, deixant pre-
parada l’autopista de la costa en 2+2 carrils en els trams 
restants, i que només en aquesta primera fase suposarà la 
tala de més de 60.000 arbres, principalment pins.

Tanmateix, el mateix Departament de Territori i Sos-
tenibilitat ha anunciat la licitació de les obres el ma-
teix març de 2015, i l’inici de les obres el setembre 
també del mateix any.

A data de la presentació d’aquesta proposta de reso-
lució, i amb posterioritat a l’anunci públic del mateix 
projecte, els ajuntaments afectats de Blanes i Lloret no 
tenen el projecte constructiu, ni l’estudi informatiu ni 
la memòria d’impacte ambiental del mateix projecte.

Tanmateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat 
ha comunicat també que, basat en els estudis informa-
tius ja publicats fa més de 10 anys, no hi haurà fase 
d’exposició pública ni període d’al·legacions per fer-hi 
esmenes i canvis en el mateix projecte, sent substitu-
ït això per un «Procés de Participació Institucional», 
que consistirà en deixar el projecte als ajuntaments per 
tal que puguin consultar-lo sense poder cap esmena al 
mateix. No existeix per tant una aprovació provisional 
del projecte actual que es vol promoure ni tampoc l’ex-
posició pública, ja que el departament s’acull a un pro-
cés de fa més de 10 anys (el qual s’hauria de sotmetre 
a la legislació ambiental d’ara) i no ha donat a conèixer 
l’avaluació d’impacte ambiental del nou projecte.
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Econòmicament, el projecte es finançarà com a motxi-
lla de la mateixa concessió de l’explotació de la C-32, 
pel qual l’empresa Abertis pagarà els 71 milions d’€ 
en què està valorat el projecte, i espera una deman-
da de 9.600 vehicles al dia. De no arribar a l’augment 
de trànsit als peatges existents de la concessionària, 
aquesta podria exigir compensacions en format d’aug-
ment dels peatges, de l’ampliació de la concessió més 
enllà de l’any 2021 en què es preveu el final de la con-
cessió, o en format d’indemnització.

Segons mostren les dades de les Enquestes de Mobi-
litat Quotidiana de la Generalitat de Catalunya, i dels 
diferents aforaments que consten en les diferents fases 
de projecte dels anys 2001 fins a l’actualitat es demos-
tra que gran majoria dels fluxos de mobilitat existents 
a la Gi-682 són provinent dels desplaçaments interns 
entre Blanes i Lloret, i que el passant és una minoria 
que augmenta puntualment els caps de setmana i prin-
cipalment a l’estiu i que per aquest motiu la Gi-682, 
amb entre 22.000 i 29.000 vehicles al dia (segons IMD 
del darrer aforament del Pla de Mobilitat Urbana Sos-
tenible de Lloret de Mar), seguirà patint una IMD su-
perior a d’altres vies ja desdoblades de les comarques 
gironines, amb la qual cosa aquesta via no millorarà 
substancialment els desplaçaments i comunicacions 
quotidianes de la ciutadania de Blanes a Lloret.

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

Proposta de resolució

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

1. Aturar l’actual projecte d’ampliació de l’autopista 
C-32 de Blanes a Lloret que afecta els paratges de Les 
Planes, els Tres Turons, Sant Pere del Bosc, l’Àngel i 
Les Alegries i sotmetre la proposta a una aprovació 
provisional, fent la seva corresponent exposició públi-
ca i donant a conèixer l’avaluació d’impacte ambiental, 
abans de donar-li cap tipus de continuïtat.

2. Redactar i presentar en el termini de tres mesos un 
estudi sobre possibles alternatives a aquesta ampliació, 
que tinguin en compte el transport públic i les diferents 
possibilitats per millorar la mobilitat entre Blanes i Llo-
ret d’una manera sostenible i respectuosa amb el medi 
natural.

3. Impulsar un procés participatiu sobre la necessitat 
d’ampliació de l’autopista C-32 de Blanes a Lloret i les 
seves alternatives i sotmetre a consulta popular el pro-
jecte resultant d’aquest procés.

Palau del Parlament, 27 de març de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Salvador Milà i Sol-
sona, Marc Vidal i Pou, diputats, GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la protecció civil
Tram. 250-01588/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 111658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.04.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

La Protecció Civil és una competència exclusiva de 
Catalunya reconeguda a l’article 132 de l’Estatut d’au-
tonomia. La compareixença del Director General de 
Protecció Civil davant la Comissió d’Interior el 12 de 
març per informar de l’episodi de nevades va posar de 
manifest la manca d’una política de Protecció civil del 
Govern de la Generalitat. A més, el Govern no ha do-
nat compliment al seu compromís d’elaborar un pro-
jecte de Llei de Protecció civil, i aquesta matèria ha 
patit retallades pressupostàries importantíssimes tot 
i que el gravamen de protecció civil aporta ingressos 
significatius a la Generalitat.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament constata la necessitat de que Catalu-
nya disposi d’una Llei de Protecció Civil i lamenta que 
el Govern no hagi donat compliment al seu compro-
mís d’elaborar un projecte de llei d’aquesta matèria.

2. El Parlament insta al Govern a destinar els ingres-
sos derivats del gravamen de Protecció civil a aquesta 
matèria, per tal de compensar les retallades pressupos-
tàries que la protecció civil ha patit en els darrers anys.

Palau del Parlament, 27 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució de rebuig de la Llei de 
l’Estat 9/2014, de telecomunicacions
Tram. 250-01589/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 111675 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.04.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La Llei 9/ 2014, de 9 de maig, de telecomunicacions que 
en l’article 34.6 diu textualment «Per a la instal·lació de 
les estacions o infraestructura radioelèctriques utilitza-
des per a la prestació de serveis de comunicacions elec-
tròniques disponibles per al públic a què es refereix la 
disposició addicional tercera de la Llei 12/2012, de 26 
de desembre, de mesures urgents de liberalització del 
comerç i de determinats serveis, no es pot exigir l’ob-
tenció de llicència prèvia d’instal·lacions, de funciona-
ment o d’activitat, ni d’altres de classe similar o anàlo-
gues, en els termes indicats a la Llei esmentada».

La disposició final tercera de la Llei 9/ 2014, de 9 de 
maig, de telecomunicacions estableix la Modificació 
de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de 
l’edificació i, en concret, introdueix la Disposició ad-
dicional vuitena d’Instal·lació d’infraestructures de 
xarxa o estacions radioelèctriques en edificacions de 
domini privat amb el text següent: 

«Les obres d’instal·lació d’infraestructures de xarxa 
o estacions radioelèctriques en edificacions de domi-
ni privat no requeriran l’obtenció de llicència d’obres 
o edificació ni altres autoritzacions, si bé, en tot cas 
el promotor de les mateixes haurà de presentar davant 
l’autoritat competent en matèria d’obres de edificació 
una declaració responsable on consti que les obres es 
duran a terme segons un projecte o una memòria tèc-
nica subscrits per un tècnic competent, segons cor-
respongui, justificativa del compliment dels requisits 
aplicables del Codi Tècnic de l’Edificació. Un cop 
executades i finalitzades les obres d’instal·lació de les 
infraestructures de les xarxes de comunicacions elec-
tròniques, el promotor haurà de presentar davant l’au-
toritat competent una comunicació de la finalització 
de les obres i que aquestes s’han dut a terme segons el 
projecte tècnic o memòria tècnica.»

Aquests articles posen de relleu la gairebé nul·la ca-
pacitat d’intervenció de les administracions locals en 

les emissions radioelèctriques i la instal·lació d’estaci-
ons base, ja que la Llei General de Telecomunicaci-
ons, aprovada definitivament el passat mes d’abril, sot-
met directament el desplegament de xarxes públiques 
de comunicacions electròniques a les disposicions del 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, en nom de 
la competència exclusiva de l’Estat, usurpant la com-
petència municipal per atorgar llicències i les compe-
tències municipals i autonòmiques en el camp de les 
telecomunicacions, amb les conseqüències següents: 

– Desprotecció jurídica en matèria de salut i consum: 
no s’aplica ni deixa aplicar el principi de precaució (re-
conegut en l’art. 3 de la Llei 33/2011 General de Salut 
Pública) i deixa en mans privades i interessos comerci-
als les consideracions relatives a la expropiació forço-
sa i a les infraccions greus. No atén les recomanacions 
precaucionistes de la Resolució 1815 de l’Assemblea 
parlamentària del Consell d’Europa (2011), ni a les 
Convencions internacionals com la Convenció Interna-
cional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 
(2006), ni al Conveni d’Aarhus (1998), sobre accés a la 
informació, participació pública en la presa de decisi-
ons i accés a la justícia en temes mediambientals.

– L’autonomia municipal és una garantia institucio-
nal, qüestionada per aquesta llei, està reconeguda en la 
Constitució Espanyola de 1978 (articles 137 i 140) i en 
la Carta Europea d’Autonomia Local (article 3.1) ratifi-
cada per l’estat espanyol el 1988. Aquesta autonomia es-
tà reconeguda en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, en la preservació dels inte-
ressos municipals en matèria de: a) Planejament, gestió, 
execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del 
patrimoni històric. b) Medi Ambient Urbà [...] i protec-
ció contra la contaminació. j) Protecció de la salubritat 
pública. k) Promoció en el seu terme municipal de la 
participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible 
de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

– Davant la possibilitat de l’expropiació de béns privats 
i públics per a la instal·lació d’antenes de telefonia mò-
bil es preveu certa conflictivitat davant la qual els go-
verns municipals no tindran cap possibilitat d’interven-
ció real, perquè quedaran relegats a un paper subsidiari.

– Hores d’ara ens trobem que el procés d’instal·lació 
d’antenes per part de les operadores, després de l’en-
trada en vigència de la normativa abans esmentada, es 
produeixen conflictes d’interessos en què l’ajuntament 
afectat no hi té marc per l’actuació més enllà de la bo-
na voluntat de les parts. Aquestes situacions s’han pro-
duït a ciutats com Viladecans, Sant Boi de Llobregat, 
L’Hospitalet de Llobregat, Cambrils i d’altres.

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: 
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1) Mostra el rebuig a la Llei 9/2014 de Telecomunicaci-
ons per atemptar contra l’autonomia municipal i autonò-
mica i eleva al Govern de l’Estat la proposta que qualse-
vol reforma que afecti a les entitats locals i autonòmiques 
haurà de comptar amb la participació de les mateixes.

2) Insta el Govern a comunicar al Govern de l’Estat la 
necessitat que qualsevol reforma de la Llei de Teleco-
municacions tingui en compte el dret a la salut i a la 
vida per sobre dels beneficis econòmics i no atendre 
solament als interessos de la indústria.

3) Insta el Govern a fer les gestions oportunes davant 
del Govern de l’Estat perquè promogui un desplega-
ment de les telecomunicacions segur i saludable escol-
tant a tots els actors afectats per la Llei: els governs 
autonòmics i locals i especialment a la societat civil 
(associacions i col·lectius implicats) i als científics ex-
perts independents (les seves recerques i els seus punts 
de vista), atenent a les recomanacions de la Resolució 
1815 de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Eu-
ropa (maig del 2011) sobre «Perills potencials dels 
camps electromagnètics i els seus efectes sobre el me-
di ambient», així com als Convenis internacionals re-
lacionats (Convenció Internacional sobre els Drets de 
les Persones amb Discapacitat de 2006, i el Conveni 
de Aarhus de 1998, sobre l’accés a la informació).

Palau del Parlament, 26 de març de 2015

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

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
oficina d’atenció, informació i orientació a 
les víctimes del terrorisme
Tram. 250-01590/10

Presentació

GP ICv-EUiA

Reg. 111677 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.04.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

L’any 2010 el Govern de la Generalitat va crear el Ser-
vei d’Informació i Orientació a Víctimes del Terroris-
me, adscrit a la Conselleria de Justícia.

L’any 2011 aquest Servei, que havia atès presencial-
ment més de setanta víctimes del terrorisme residents 
a Catalunya, va ser eliminat per decisió del Govern, 
amb l’argument que les seves tasques podien ser de-
senvolupades per l’Oficina d’Atenció a les Víctimes, 
de que disposa la Generalitat.

Després de més de tres anys, es pot comprovar que 
aquella decisió va ser un error, perquè les caracterís-
tiques especials de les víctimes del terrorisme, que a 
Catalunya son al voltant de tres-centes (a més d’altres 
que no han estat localitzades), exigeixen un tractament 
diferenciat del de les víctimes de qualsevol altre tipus 
de delicte. Per això es fa imprescindible que el Govern 
torni a crear un Servei de característiques similars al 
que es va obrir l’any 2010.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a tornar a crear, dins la 
Conselleria de Justícia, en el termini de dos mesos, un 
Servei o Oficina d’atenció, informació i orientació a 
les víctimes del terrorisme.

Palau del Parlament, 27 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la reorientació 
de l’acció exterior de la Generalitat

Tram. 250-01591/10

Presentació

GP PPC

Reg. 111841 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.04.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián 
Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

El dia 13 de gener d’enguany el Govern va nomenar a 
Amadeu Altafaj nou Representant Permanent de la Ge-
neralitat davant la Unió Europea amb la voluntat de pro-
jectar internacionalment l’anomenat «procés català».
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La Comissió Europea, a través del Vicepresident de la 
Comissió, Frans Timmermans, va confirmar que no li 
reconeix cap autoritat representativa oficial a Amadeu 
Altafaj com a Representant Permanent de la Generali-
tat davant la Unió Europea.

Efectivament, la Comissió, en resposta a una pregun-
ta parlamentària d’un eurodiputat català, fixa la seva 
posició dient que «...tot contacte oficial, nacional, re-
gional o local, amb les autoritats de l’Estat membre 
ha de fer-se a través de la Representació Permanent de 
dit Estat membre». Això d’acord amb el Tractat de la 
Unió Europea.

Tant la Constitució espanyola com l’Estatut de Catalu-
nya li reconeixen a la Generalitat defensar els interes-
sos de Catalunya a l’exterior, tot respectant les compe-
tències de l’Estat pel que fa a les relacions exteriors. 
La Generalitat no te capacitat, doncs, a representar-se 
oficialment davant dels organismes internacionals dels 
que forma part en tant que ho és Espanya.

Si bé s’ha de tenir sempre cura en l’ús dels recursos 
públics, aquesta s’ha d’observar encara amb més raó 
en una situació econòmica encara difícil. Els esforços 
en l’àmbit internacional haurien de situar-se, exclusiva 
però intensament, en aquells àmbits en que són més 
necessaris i en els que la Generalitat hi te competèn-
cia: el foment de les exportacions i la internacionalit-
zació de l’economia catalana.

El Govern de l’Estat ha ofert, en aquest sentit, a les 
comunitats autònomes que integrin en les ambaixades 
i oficines consulars les seves representacions comerci-
als. D’aquesta forma es crearien les sinèrgies desitja-
bles fruit de la col·laboració i experiència compartida a 
més de comportar un estalvi significatiu en els pressu-
postos autonòmics.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Procedir al tancament de les delegacions exteriors de 
la Generalitat a Berlín, París, Londres i Washington.

2. Renunciar a la obertura de les delegacions a Viena 
i Roma.

3. Integrar el personal de les delegacions comercials 
de la Generalitat en les ambaixades i oficines con-
sulars de l’Estat, per tal que, tot coordinant-se amb 
aquestes, assoleixi els seus objectius comercials amb 
major eficàcia.

4. Procedir a la destitució d’Amadeu Altafaj i a elimi-
nar el càrrec que ocupa donat que tot contacte nacio-
nal, regional o local ha de fer-se a través de la Repre-
sentació Permanent d’España davant la Unió Europea.

5. Destinar els recursos alliberats, en virtut de les acci-
ons dels punts anteriors, a enfortir la capacitat interna-
cionalitzadora de l’economia catalana.

Palau del Parlament, 30 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Juan Milián Querol
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC 

Proposta de resolució sobre l’acció exterior 
de la Generalitat
Tram. 250-01592/10

Presentació
GP C’s

Reg. 111891 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.04.2015

A la Mesa del Parlamento

Carina Mejías Sánchez, portavoz del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente propuesta de resolución para que 
sea sustanciada en la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposición de motivos

El Govern de la Generalitat anunció en enero de 2015 
la creación del cargo de «representante permanente 
ante la Unión Europea», que tiene rango de director 
general dentro de la administración catalana, y nom-
bró a Amadeu Altafaj para dicho puesto. Entre las fun-
ciones de Altafaj se hallan, según la Generalitat, las de 
«representar, defender y promover los intereses gene-
rales de Cataluña y asumir las relaciones con las insti-
tuciones comunitarias».

Sin embargo, Cataluña, al no ser un Estado, no goza 
de soberanía, no puede ejercer el derecho de legación 
internacional activa o pasiva, y no tiene personalidad 
jurídica internacional. Por tanto, este cargo no tiene 
ninguna justificación jurídica ni política, supone gas-
tar de forma innecesaria los escasos recursos públicos 
de todos los catalanes y evidencia, de forma notable, el 
ridículo que la Generalitat está protagonizando a nivel 
de acción exterior.

Diversas instituciones de la Unión Europea, y en espe-
cial la Comisión Europea, han afirmado que el «repre-
sentante permanente ante la UE» no es un interlocutor 
válido para los asuntos relacionados con Cataluña, ya 
que la representación permanente a nivel internacio-
nal es una prerrogativa exclusiva de los Estados y por 
tanto cualquier gestión ante las instituciones comuni-
tarias debe vehicularse a través de la Representación 
Permanente de España ante la Unión Europea.

En este sentido, la Comisión Europa reiteró reciente-
mente por escrito que «Cada uno de los 28 Estados 
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miembros está representado ante la Unión Europea 
por su representación permanente. Consiguientemen-
te, todo contacto oficial, nacional, regional o local con 
las autoridades de un Estado miembro debe hacerse a 
través de la representación permanente de dicho Esta-
do miembro».

Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a 

1. Cesar de forma inmediata a Amadeu Altafaj de su 
puesto de Representante Permanente de Catalunya an-
te la Unión Europea.

2. Eliminar el cargo público de Representante Perma-
nente de Catalunya ante la Unión Europea.

3. Destinar todas las partidas presupuestarias asigna-
das a este cargo a servicios sociales básicos para los 
ciudadanos catalanes.

4. Eliminar todas las denominadas «embajadas» de la 
Generalitat en el exterior.

5. Destinar todas las partidas presupuestarias asigna-
das a las denominadas «embajadas» de la Generalitat 
en el exterior a servicios sociales básicos para los ciu-
dadanos catalanes.

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portavoz GP C’s

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un projecte de llei del sistema de policia
Tram. 250-01593/10

Presentació
GP SOC

Reg. 111905 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.04.2015

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

L’any 2008 el Departament d’Interior va elaborar un 
avantprojecte de llei del sistema de policia de Cata-
lunya que no es va arribar a aprovar. Posteriorment 

durant la novena legislatura i durant l’actual legisla-
tura els consellers d’Interior han reconegut la necessi-
tat d’aquesta norma i n’han anunciat l’elaboració sense 
que hagi estat aprovat pel Govern cap projecte de llei 
per remetre al Parlament.

Les principals lleis catalanes vigents en matèria de po-
licia són la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies 
locals i la Llei 10/1994, de 11 de juliol, de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra. L’any 2003 el 
Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 4/2003, de 
7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat públi-
ca de Catalunya, amb l’objecte, segons estableix el seu 
article primer, d’ordenar les competències de la Gene-
ralitat de Catalunya en matèria de seguretat pública.

Totes elles són anteriors a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya de 2006, que en els seus articles 163 i 164 
estableix la competències de la Generalitat en matèria 
de seguretat.

Resulta evident que l’evolució del marc estatutari, però 
també els canvis socials que s’han anat produint al pa-
ís a tots els nivells, justifiquen la necessitat peremptò-
ria d’aquesta Llei, que permeti donar un marc estable i 
coherent al sistema de policia de Catalunya.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar davant del Parlament, dins del pre-
sent període de sessions, un projecte de llei del sistema 
de policia de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de març de 2015

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

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un gimnàs a l’Escola L’Areny, de Cornellà 
de Llobregat
Tram. 250-01594/10

Presentació
GP SOC

Reg. 111906 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.04.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, portaveu adjunta, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, diputada 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’Ensenyament i Universitats.
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Exposició de motius

Una bona oferta educativa ha d’anar també acompa-
nyada de les inversions i dotacions necessàries per po-
der-la impartir en les millors condicions per a alumnes 
i docents. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el 
Consell Escolar de l’Escola l’Areny de Cornellà han 
expressat reiteradament que una educació de qualitat 
no és possible sense uns equipaments I infraestructu-
res adequades a les necessitats exigibles, i en aquest 
mateix sentit, l’ens local ha vingut assumint impor-
tants inversions als centres d’infantil i primària i a 
d’altres equipaments educatius de la nostra ciutat.

La realitat és que resten per fer actuacions en diferents 
centres de Cornellà de Llobregat i que són obres ne-
cessàries que han de ser executades per la Generalitat 
de Catalunya. Per això, el Ple de l’Ajuntament de Cor-
nellà ha aprovat als darrers cursos diverses Declaraci-
ons i Mocions reclamant a la Generalitat de Catalunya 
aquestes inversions pendents.

Els equips docents i les famílies de diferents centres 
afectats han obtingut el suport de l’Ajuntament en les 
seves reivindicacions i expressant la seva preocupació 
per la manca d’inversió i la constant reducció en la do-
tació de recursos, tant als seus centres, com a la tota-
litat de la xarxa educativa de Cornellà, fet que com-
porta un deteriorament progressiu dels serveis que es 
presten.

En aquest sentit, la comunitat educativa de l’Escola 
l’Areny reclama a la Conselleria d’Ensenyament la cons-
trucció d’un gimnàs poliesportiu, que també es pugui fer 
servir com a sala d’actes, donat que ara l’activitat física 
i esportiva només es pot fer al pati, amb tot el que això 
comporta en relació a la climatologia.

La situació de l’escola l’Areny suposa un greuge com-
paratiu en relació a d’altres centres. Volem destacar 
que es tracta d’una escola de dues línies, que acull, en-
tre d’altres, un projecte per a infants amb discapacitat 
auditiva. Cal recordar que l’Ajuntament de Cornellà ha 
assumit en els darrers cursos inversions molt impor-
tants en aquesta escola, com la nova cuina o la repara-
ció integral de tota la coberta de l’edifici.

És doncs, més que necessari el compliment de les obli-
gacions de la Generalitat en matèria educativa en aques-
ta ciutat, perquè aquesta manca de resposta a les neces-
sitats dels centres provoca un perjudici per als nostres 
alumnes, una pèrdua que posa en risc el manteniment 
de la cohesió social i de la igualtat d’oportunitats.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

Posar en funcionament els mecanismes necessaris i fer 
la corresponent dotació pressupostària perquè s’exe-

cuti la construcció d’un gimnàs a l’escola l’Areny de 
Cornellà de Llobregat al llarg d’aquest any 2015.

Palau del Parlament, 26 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta; Rocío Martínez-Sampere Ro-
drigo, diputada, GP SOC

Proposta de resolució sobre la dotació del 
centre d’educació especial Virolai, de Cor-
nellà de Llobregat
Tram. 250-01595/10

Presentació
GP SOC

Reg. 111907 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.04.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, portaveu adjunta, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, diputada 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’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola d’Educació Especial de titularitat municipal 
«Virolai» atén infants i joves amb necessitats educa-
tives especials, des dels tres fins als divuit anys, així 
com a alumnat d’escolaritat compartida amb centres 
d’infantil, primària i secundària. Es tracta d’alumnat 
tant de la ciutat de Cornellà com provinent d’altres 
municipis de la comarca, on hi ha mancança de places 
d’educació especial, sense que el Departament d’En-
senyament hagi pres cap iniciativa per pal·liar aquesta 
situació de dèficit.

Atès l’augment significatiu i progressiu de la demanda 
als darrers cursos, i que moltes d’aquestes sol·licituds 
corresponien a casos que presentaven percentatges 
d’afectació cada cop més grans, l’Ajuntament de Cor-
nellà ha estat realitzant un important esforç en inver-
sions de millora del centre i de dotació de recursos 
humans i materials per a l’escola Virolai i les seves 
famílies, tot i no ser la seva competència. En la darrera 
preinscripció per a l’actual curs 2014-15 la demanda ja 
va superar clarament la capacitat del centre, i diverses 
famílies de la ciutat de Cornellà no van obtenir inicial-
ment la plaça sol·licitada. Per donar resposta a aquesta 
situació, l’Equip directiu de l’escola, l’Ajuntament de 
Cornellà, l’EAP i la Inspecció Educativa van valorar 
la idoneïtat de l’obertura d’un nou grup classe, perme-
tent acollir així aquest alumnat que no podia optar a 
un centre ordinari i que es trobava sense plaça.

Fascicle segon
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L’ampliació de la capacitat necessària va comportar la 
realització d’obres d’adequació del centre amb una no-
va aula, que va pagar l’Ajuntament i la dotació del per-
sonal docent corresponent.

Per al proper curs, es preveu un nou increment de la 
demanda per sobre de les vacants ofertades, per la qual 
cosa caldrà tornar a ampliar la capacitat del centre.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat 
d’ampliar l’oferta de l’Escola d’Educació Especial El 
Virolai de Cornellà de Llobregat, donat l’increment de 
demanda i la vulnerabilitat de l’alumnat al què atén el 
centre.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar 
l’Escola d’Educació Especial El Virolai, de Cornellà 
de Llobregat, dels recursos materials i personals sufi-
cients per l’ampliació d’aules i per poder fer front a la 
demanda prevista pel curs 2015-2016. Especialment, 
l’execució o la compensació del cost corresponent, de 
les obres d’ampliació i de la dotació de mobiliari i ma-
terial informàtic necessari per al correcte funciona-
ment dels dos grups.

Palau del Parlament, 26 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta; Rocío Martínez-Sampere Ro-
drigo, diputada, GP SOC

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Institut Montserrat Colomer, de 
Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-01596/10

Presentació
GP SOC

Reg. 111908 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.04.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, portaveu adjunta, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, diputada 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’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Davant el fet que el centre educatiu Montserrat Colo-
mer de Sant Esteve Sesrovires ampliés el seus ense-

nyaments a secundària el curs 2007-08, sense que això 
comportés una ampliació de les instal·lacions, a l’any 
2010 la Generalitat de Catalunya va adoptar l’acord 
d’ampliar a tres línies d’ESO i dos de Batxillerat el cen-
tre, amb una inversió prevista de 1,6 milions d’euros.

El Parlament de Catalunya va aprovar, a l’abril de 
2013, la Resolució 251/X, sobre les obres d’ampliació 
de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Ses-
rovires, on es constatava la necessitat de fer les obres 
d’ampliació del centre. En el seu control de compli-
ment, al juny de l’any 2013, el Govern de la Genera-
litat va expressar que el Departament d’Ensenyament 
tenia planificada l’ampliació d’aquest centre a 3-2 líni-
es, i que es duria a terme quan la disponibilitat pres-
supostària del Govern de la Generalitat ho permetés.

Cinc anys després del compromís inicial del Govern, 
la comunitat educativa i l’Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires continuen esperant el seu compliment con-
vivint amb una precària situació amb mòduls prefa-
bricats situats en l’espai previst per a les obres d’am-
pliació.

La planificació educativa, a més, preveu un augment 
de la demanda pel proper curs 2015-16, qüestió que 
agreuja l’actual situació.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Presentar urgentment a la comunitat educativa i a 
l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llo-
bregat) un pla i un calendari d’actuacions entorn a les 
obres d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer d’a-
quest municipi.

Palau del Parlament, 26 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta; Rocío Martínez-Sampere Ro-
drigo, diputada, GP SOC

Proposta de resolució sobre el procés de fu-
sió de l’Escola Pasífae i l’Escola Sant Jordi, 
de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-01597/10

Presentació
GP SOC

Reg. 111909 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.04.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari So-
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cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

A l’inici de la present legislatura, el novembre de 2011, 
es va aprovar per unanimitat al Ple de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú una moció donant el mandat 
al govern municipal avançar en les negociacions amb 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de cara a la construcció de la nova escola 
Pasifae.

Ja aleshores els pares preocupats manifestaven: 

«En tots aquests anys els pares i mares de l’escola han 
confiat en la ràpida resolució de la construcció de l’es-
cola –es tractava en un principi d’uns pocs anys– i han 
apostat decididament per un equipament provisional 
amb l’esperança que, tal com havia passat en els an-
teriors centres oberts recentment, no s’allargaria gaire 
la construcció definitiva de la nova escola. La realitat, 
però, és que l’alumnat de p-3 i p-4 que en el seu dia 
van estrenar l’escola haurà estat, si no s’acceleren les 
tràmits actuals, tota la seva primària en la construcció 
provisional actual, fet que creiem que no és desitjable 
si volem un ensenyament de qualitat.»

Aquests mateixos pares van comprovar amb sorpresa 
com, al cap de 3 mesos, el Departament d’Ensenya-
ment no havia ni tan sols inclòs la redacció del projec-
te en els pressupostos de l’any 2012, que d’altra banda 
sí incloïa una retallada important en altres conceptes 
que afectaven a la qualitat de l’ensenyament a la nos-
tra ciutat.

Finalment, el projecte es va limitar a unes obres d’am-
pliació del CEIP Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú per 
tal de dur a terme la fusió d’aquesta escola amb l’es-
cola Pasifae, el que suposava per tant el tancament de-
finitiu de l’escola Pasifae. Aquestes obres d’ampliació, 
d’altra banda, havien d’haver estat finalitzades aquest 
curs que es va iniciar el 2014 però a hores d’ara encara 
estan per començar.

La comunitat educativa de la futura escola està fent un 
seguiment exhaustiu del projecte d’ampliació i fa al-
gunes propostes, amb l’únic objectiu de gaudir d’unes 
instal·lacions i condicions adequades per dur a terme el 
projecte educatiu de l’escola i garantir un aprenentatge 
de qualitat dels infants. Aquestes propostes estan re-
collides al següent manifest: 

Extracte dels punts del manifest Sant Jordi-Pasífae 
tractats en la reunió de la Comissió de Seguiment per 
a l’ampliació de l’Escola Sant Jordi, del dia 09-12-2014

El senyor Raül López, representant a la Comissió de 
Seguiment per a l’ampliació del Sant Jordi, per part 
dels pares/mares d’aquesta escola, informa que el pas-
sat 17 d’octubre es va celebrar una reunió de les famí-

lies de les escoles Sant Jordi i Pasífae. Com a resultat, 
es va crear una comissió de 2 mares de cada centre per 
a la redacció d’un manifest que presenta a la Comis-
sió. Indica que aquest manifest compta amb el recol-
zament de la comunitat educativa de les dues escoles 
i també de la FAPAC. A continuació exposa els punts 
del document: 

1. Biblioteca. La biblioteca actual té 53,97m2 i passa-
rà a tenir 47,45m2.Es proposa reubicar en el projecte 
l’AMPA i incorporar els 15,03 m2 d’aquesta a la bi-
blioteca. L’AMPA aniria al costat de la sala de pro-
fessors.

2. Mòduls. Es demana que durant dos cursos (fins el 
2016-2017) es mantinguin dos mòduls de l’actual Es-
cola Pasífae per a poder mantenir els horaris setma-
nals de biblioteca i laboratori.

3. Cuina/menjador. Es demana detall de la distribució 
i equipament amb el que comptarà la cuina atès que és 
l’AMPA la qui en té la gestió.

4. Mobiliari biblioteca. Es demana a l’Ajuntament faci 
arribar la previsió de mobiliari d’acord amb el com-
promís adquirit per tal d’assegurar un ús racional de 
l’espai.

5. Ràtios. Es demana compromís per escrit on s’asse-
guri que les ràtios es mantindran tancades, sense nova 
oferta de vacants.

6. Es demana que l’Ajuntament i el Departament rati-
fiquin, expressa i públicament, els acords i voluntats 
següents: 

Ajuntament: 

– Mantenir les instal·lacions esportives que actualment 
hi ha a l’Escola Pasífae

– Facilitar un espai amb aforament suficient per a tot 
l’alumnat i les seves famílies, per a poder celebrar la 
festa de Nadal a partir de l’any 2016.

Departament Ensenyament Generalitat: 

– Resoldre els problemes de filtracions i instal·lació 
elèctrica de l’Escola Sant Jordi.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Iniciar, amb la major brevetat, el projecte d’execució 
de les obres d’ampliació de l’escola Sant Jordi per fer 
possible i viable el nou projecte educatiu producte de 
la fusió de les escoles Pasifae i Sant Jordi de Vilanova 
i la Geltrú.

2. Escoltar i fer seves les propostes de la comunitat edu-
cativa de l’escola Sant Jordi i de l’escola Pasifae, de Vila-



13 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 534

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 56

nova i la Geltrú, per tal de garantir la qualitat en l’ense-
nyament als alumnes i famílies d’aquests centres.

Palau del Parlament, 26 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la finalització 
de les obres d’adequació de l’Institut d’Aran 
i de l’Escola Garona, de Vielha e Mijaran
Tram. 250-01598/10

Presentació
GP SOC

Reg. 111910 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.04.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Òscar Ordeig i Molist, di-
putat 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

El mes de setembre de 2010, abans de l’inici del curs 
escolar, van cloure les obres de remodelació de l’Ins-
titut d’Aran, unes obres que van ser la continuació de 
la nova construcció dels equipaments escolars de l’Es-
cola Garona, d’educació infantil i primària. Amb la fi-
nalització d’aquestes obres es va completar la moder-
nització dels dos centres escolars més importants de 
l’Aran, com a colofó d’una profunda millora de la resta 
d’escoles d’educació inicial i primària del territori ara-
nès. Una millora que va suposar la posada en marxa 
del programa 1x1 de digitalització, ja que els centres 
es varen equipar de materials, recursos i sistemes per 
a poder iniciar-lo.

En aquest conjunt d’obres va quedar pendent la terce-
ra fase de l’Institut d’Aran, una fase destinada a crear 
un espai habilitat com a sala multifuncional, uns vesti-
dors i un pati cobert per l’activitat esportiva i per l’ai-
xopluc dels alumnes davant les inclemències meteo-
rològiques que, com és ben sabut, a l’Aran tenen una 
especial cruesa, com demostra l’hivern en curs.

Sembla necessari doncs que, després de transcorreguts 
quatre anys des de la finalització d’aquelles obres, es 
doni un impuls definitiu a la finalització dels treballs 
en aquest centre per tal de garantir les condicions òp-
times per a alumnes i professors. Així mateix, aquesta 
revisió i impuls, ha d’incloure, també, la reforma dels 
dos patis interiors de l’Escola Garona, en els quals, la 

manca de drenatge de les aigües pluvials i les fortes 
corrents d’aire, els fan inservibles per als mínims usos 
que havien de complir aquests espais.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Escometre, en el termini d’un any, les obres de finalit-
zació de l’Institut d’Aran i la reforma dels patis interi-
ors de l’escola Garona de Vielha, per tal de garantir un 
mínim d’usabilitat d’aquests espais en l’època hiver-
nal, així com el seu ús per a activitats esportives.

Palau del Parlament, 26 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP 
SOC

Proposta de resolució sobre l’augment dels 
recursos destinats a les biblioteques públi-
ques amb motiu de la declaració del 2015 
com a Any de les Biblioteques
Tram. 250-01599/10

Presentació
GP SOC

Reg. 111911 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.04.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Saba-
té i Ibarz, 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 de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

La Generalitat de Catalunya ha declarat l’any 2015 
«Any de les Biblioteques», coincidint amb el centena-
ri de l’aprovació per la Mancomunitat del primer con-
curs per a l’adjudicació de quatre biblioteques. Cal fe-
licitar-se i felicitar al Govern de la Generalitat per la 
iniciativa atès que compartim la valoració de la impor-
tància de les biblioteques com equipaments de cultura, 
de formació i de cohesió social i la seva funció com a 
equipaments de proximitat en els municipis i ciutats 
del nostre país.

Tot i això, és certament lamentable que a l’acte del 
proppassat 20 de febrer al Palau de la Generalitat no 
s’hi fes un reconeixement explícit al món local, als 
ajuntaments de Catalunya, titulars del servei de biblio-
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teques, que gràcies al seu esforç han aconseguit que la 
Generalitat pogués presentar un balanç tan positiu d’a-
quest servei, malgrat la manca d’aportació del govern 
a aquest programa en els últims anys.

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: 

Amb motiu de la celebració de «2015, l’Any de les Bi-
blioteques» s’adoptin, en el termini màxim de tres me-
sos, les mesures següents: 

a) Recuperar els ajuts a la inversió municipal per a la 
millora dels equipaments de biblioteques públiques.

b) Dotar la partida d’inversions per a la construcció 
dels centres que falten del Mapa de Lectura Pública

c) Recuperar els recursos per a la compra de fons per 
al conjunt de les biblioteques de Catalunya.

d) Comprometre’s en un veritable catàleg col·lectiu i un 
carnet utilitzable a tot el territori català i que, amb les 
accions de Govern, es superi, d’una vegada per totes, 
el desequilibri territorial que encara existeix al país.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC 

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les conse-
qüències econòmiques i socials de la políti-
ca d’infraestructures
Tram. 300-00292/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 112780 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.04.2015

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 15 i 16 d’abril de 
2015.

– Sobre les conseqüències econòmiques i socials de la 
política d’infraestructures del govern de la Generalitat 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Interpel·lació al Govern sobre les comarques 
gironines
Tram. 300-00293/10

Presentació
GP SOC

Reg. 112790 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.04.2015

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 15 i 16 
d’abril de 2015.

– Sobre les comarques gironines.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la sanitat pública
Tram. 300-00294/10

Presentació
Alba vergés i Bosch, del GP ERC

Reg. 112847 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.04.2015

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana 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 15 i 16 d’abril de 2015.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre la situació de la sanitat pública a Catalunya?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2015

Alba Vergés i Bosch
Diputada GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de 
l’aigua
Tram. 300-00295/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 112848 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.04.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 15 i 16 
d’abril de 2015.

– Sobre la gestió de l’aigua.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre les darreres 
decisions del Departament de Salut
Tram. 300-00296/10

Presentació
GP PPC

Reg. 112849 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.04.2015

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 15 i 16 d’abril de 2015.

– Sobre les darreres decisions del Departament de Sa-
lut del Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC

Interpel·lació al Govern sobre la política 
d’esports
Tram. 300-00297/10

Presentació
GP PPC

Reg. 112850 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.04.2015

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 15 i 16 d’abril de 2015.

– Sobre la política d’esports del Govern.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC
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Interpel·lació al Govern sobre la gestió sani-
tària i la utilització de mitjans públics
Tram. 300-00298/10

Presentació
GP C’s

Reg. 112851 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.04.2015

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 15 i 16 
d’abril de 2015.

– Sobre la gestió sanitària i la utilització de mitjans pú-
blics

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2015

Albert Rivera Díaz
President GP C’s

4. INFORMACIÓ

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 813/X, 
sobre la creació d’un sistema d’interlocució 
única amb l’Administració per a empreses i 
autònoms
Tram. 290-00728/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 111669 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

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 813/X, sobre la 
creació d’un sistema d’interlocució única amb l’Ad-
ministració per a empreses i autònoms (tram. 290-
00728/10), us informo del següent:

Pel que fa al punt a) que insta a evitar o minimitzar en 
la tramitació de nova normativa, la incorporació de 
noves càrregues administratives a les empreses, espe-
cialment a les petites i mitjanes empreses i als autò-
noms

Reduir les barreres a l’activitat econòmica ha estat una 
prioritat del Govern. Amb l’aprovació del Pla d’im-
plantació de la Finestreta Única (Pla FUE) el Govern 
va reorientar la seva política cap a les persones empre-
sàries impulsant un canvi de model de relació entre 
les empreses i l’administració per a facilitar l’activitat 
econòmica basant-se en dipositar la confiança en l’em-
presari, racionalitzant i simplificant els procediments 
de l’administració per alliberar-los de càrregues admi-
nistratives innecessàries i implantant la FUE com a 
punt de referència de les persones emprenedores, em-
presàries i intermediàries en la seva relació amb l’ad-
ministració, incorporant tots els tràmits i serveis que 
aquestes hagin de realitzar per exercir l’activitat em-
presarial en tot el seu cicle de vida.

Un dels aspectes més rellevants per a minimitzar les 
càrregues a les empreses és la revisió normativa que 
sustenta l’activitat econòmica, tant si es tracta de mo-
dificacions de la normativa vigent com si es tracta de 
producció normativa nova. En l’àmbit normatiu es po-
den diferenciar tres tipologies d’accions: per un costat 
el seguiment habitual de la normativa que produeixen 
les unitats administratives relacionades amb l’activitat 
econòmica i que inicia la seva tramitació per tal que 
pugui ser aprovada pel Govern; una segona tipologia 
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és la revisió de normativa ja aprovada i que després 
del procés de simplificació que segueix la incorpora-
ció de tràmits a la FUE, proposa una modificació de la 
norma que sustenta el tràmit; i un tercer bloc que seria 
l’elaboració d’una llei transversal que regula les acti-
vitats econòmiques de forma transversal i defineix els 
principis generals als que han d’adaptar-se les futures 
normatives i les existents. Aquest seria el cas del «Pro-
jecte de Llei de Simplificació de l’activitat administra-
tiva de la Generalitat i dels Governs Locals i l’impuls 
de l’activitat econòmica», actualment en tramitació 
parlamentària i a la que ens referirem en un punt pos-
terior d’aquest informe.

Aquest informe es centra en la primera i segona tipolo-
gia d’activitats, les corresponents al seguiment habitu-
al de la nova normativa i aquella que es modifica com 
a conseqüència del procés d’implantació de tràmits al 
Pla de la FUE. En aquest procés de tramitació nor-
mativa que afecta l’activitat econòmica, diferents uni-
tats del govern de la Generalitat vetllen per a que no 
s’imposin noves obligacions als empresaris i per a que 
es redueixin les barreres administratives, com seria el 
cas de l’Oficina de Govern o del Gabinet Jurídic.

Paper rellevant, però, és el de l’Oficina de Gestió Em-
presarial (OGE) que, d’acord amb el que preveu el Pla 
de la FUE (2011-2014), revisa també tots els projectes 
normatius que afecten l’activitat econòmica que inici-
en la seva tramitació a través del Consell Tècnic de la 
Generalitat de Catalunya. Es revisa especialment que 
la intervenció administrativa estigui plenament justi-
ficada per a la protecció d’un àmbit d’actuació definit 
com d’interès general d’acord amb el que preveu l’arti-
cle 3 de la Llei 17/2009 de transposició de la Directiva 
de Serveis de Mercat Interior. La finalitat perseguida 
per l’administració respecte a un àmbit d’interès ge-
neral és el que determina el tipus d’intervenció admi-
nistrativa i sempre s’ha d’escollir la intervenció menys 
restrictiva possible, prioritzant la intervenció indirecta 
respecte a la directa. Un dels aspectes més rellevants 
de la simplificació administrativa i la reducció de bar-
reres a l’activitat empresarial és doncs el règim d’in-
tervenció que s’imposa a l’empresari, no només per-
què condiciona l’inici de la seva activitat en el temps 
d’espera a obtenir el permís de l’administració corres-
ponent, sinó perquè la modificació d’un règim d’inter-
venció pot comportar modificacions importants en el 
procediment de sol·licitud de legalització de l’activitat, 
d’aportacions de documentació, de comprovacions ex 
ante i ex post, i del procés d’inspecció i control pos-
teriors.

Així doncs, la prioritat és la reducció dels règims d’au-
torització en aquells casos que sigui absolutament in-
dispensable, i es fomenta el règim de comunicació i 
de declaració responsable que permet als empresaris 
l’inici de l’activitat econòmica només comunicant a 
l’administració les informacions necessàries i decla-
rant, sota la seva responsabilitat, que compleix els re-

quisits exigits, facultant a les administracions a la seva 
comprovació posterior a l’inici de l’activitat. Es perse-
gueix, també, el fet que els tràmits siguin el més re-
duïts possible en el temps, és a dir, que puguin ser de 
finalització immediata després de la sol·licitud de l’em-
presari, que un cop feta la presentació no calgui espe-
rar res més per part de l’administració.

A part del règim d’intervenció, es revisen altres as-
pectes importants del procediment d’acord amb el que 
preveu el Pla de la FUE i proposa les observacions que 
corresponen a la normativa que es tramita també en 
aspectes importants com són el fet que les sol·licituds 
puguin presentar-se en el frontal de la FUE (xarxa 
d’oficines de la OGE i també electrònicament pel Ca-
nal Empresa) i no només en les oficines presencials del 
Departament responsable de la tramitació de la nor-
ma. Aquest és un dels objectius del Pla de la FUE, que 
la FUE sigui el punt de referència dels empresaris de 
manera que des d’un únic punt es puguin fer tots els 
tràmits necessaris per a la legalització d’una activitat 
econòmica i que a més a més sigui l’empresari el que 
esculli si ho vol fer presencialment o electrònicament, 
ja que el 90% dels tràmits que afecten l’activitat eco-
nòmica han de poder-se iniciar per mitjans electrònics.

L’OGE també vetlla perquè s’eliminin la demanda 
de dades/documents/requisits (obligacions d’informa-
ció) que no siguin rellevants, proposant l’eliminació 
d’aquells que no aportin valor o que no es puguin pro-
cessar o comprovar de forma efectiva.

Tota aquesta actuació es fa sempre en coordinació 
amb les unitats promotores del tràmit, amb les àrees 
d’organització i assessories jurídiques dels diferents 
departaments així com amb el Gabinet Jurídic de la 
Generalitat. En definitiva, es persegueix un canvi de 
cultura administrativa de la pròpia organització de la 
Generalitat, no només pel que fa al marc jurídic que 
impacta a les activitats econòmiques, sinó també en 
els seus procediments interns i de gestió.

Serveixin els següents indicadors per il·lustrar el que 
s’ha comentat fins ara en relació a la revisió i segui-
ment normatiu: s’han revisat un total de 40 normes 
que tenen incidència amb tràmits inclosos al Pla de la 
FUE i s’ha implantat un canvi de règim d’intervenció 
de l’administració en 28 casos. Aquesta revisió es por-
ta a terme trimestralment.

Pel que fa al punt b) que insta a establir gradualment, 
en el marc de la finestreta administrativa única, un sis-
tema unificat de gestió de tramitacions per a les petites 
i mitjanes empreses que permeti que una única unitat 
administrativa sigui l’encarregada de fer totes les tra-
mitacions necessàries entre les diverses administra-
cions. S’avaluarà anualment la implantació d’aquest 
sistema mitjançant un informe, que serà presentat a la 
Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament.

Un dels objectius del Pla de la FUE és incorporar a la 
seva carta de serveis, de manera gradual, el 90% dels 



13 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 534

4.50.01. INFORMACIó 61

tràmits necessaris per a realitzar una activitat econò-
mica. Això vol dir que des de qualsevol dels punts 
FUE presencials del territori (22 punts de contacte 
de la xarxa d’oficines OGE) i des del canal electrònic 
(Canal Empresa), es pugui com a mínim disposar de 
la informació necessària i iniciar la tramitació corres-
ponent, sigui quina sigui l’administració responsable 
del tràmit.

El Pla de la FUE (2011-2014) ha tingut un seguiment 
trimestral periòdic des del seu inici, amb la creació 
per acord de govern de 15 de març del 2011 de la Co-
missió Interdepartamental del seguiment i la implan-
tació del Pla de la FUE. El Pla va finalitzar el 31 de 
desembre del 2014 i el passat dia 10 de març del 2015 
el Conseller d’Empresa i Ocupació va presentar al Go-
vern l’informe d’execució final del Pla i les dades cor-
responents al seu tancament. Aquestes són algunes de 
les seves conclusions:

– Des del punt de vista Quantitatiu, s’han superat els 
objectius que preveia el Pla en la seva aprovació al 
2011:

• S’han inventariat la totalitat dels tràmits que afecten 
l’activitat econòmica: 514 d’àmbit Generalitat (i d’im-
pacte sectorial la seva majoria i per a la legalització de 
l’activitat econòmica); 103 de l’Administració General 
de l’Estat (molts afecten a la constitució de les empre-
ses); 24 de l’àmbit municipal (molts relacionats amb 
l’establiment de l’activitat i amb caràcter transversal 
que afecten a totes les activitats). Del total dels trà-
mits, se n’han analitzat i revisat 490.

• S’han eliminat un total de 80 tràmits (16%) de l’àm-
bit de la Generalitat.

• S’han simplificat 410 tràmits (84%) en diferents 
graus: des de l’eliminació de requisits i aportació de 
documents, fins a la introducció de la figura de la de-
claració responsable i en alguns casos el canvi del rè-
gim d’intervenció (substituir les autoritzacions per co-
municacions o declaracions responsables).

• S’han implantat a la FUE (tant per canal presencial 
com electrònic) un total de 334 tràmits de la Genera-
litat i 18 del món local. Si a la incorporació d’aquests 
tràmits s’hi afegeixen els que ja hi havia a la carta de 
serveis de la FUE a l’inici del Pla el 2011 (136 de la 
Generalitat i 9 de l’AGE), dóna un resultat final al tan-
cament del Pla que el Catàleg de Serveis de la FUE ja 
disposa d’un total de 475 tràmits implantats (448 de la 
Generalitat; 18 municipals i 9 de l’AGE).

• El nivell de prestació de serveis de la FUE implica que 
només en un 13% dels tràmits només es disposa d’infor-
mació; en un 67% dels tràmits la FUE disposa d’in- 
formació i es poden iniciar la seva tramitació; i en un 
20% dels tràmits la FUE informa, inicia el tràmit i el fi-
nalitza en el frontal.

– Des del punt de vista Qualitatiu el Pla ha permès ini-
ciar la transformació de la cultura administrativa en el 

sentit que el model i principis que incorpora el Pla de 
la FUE s’han assumit per part de les diferents unitats 
de la Generalitat de Catalunya:

• S’ha incorporat la cultura de l’anàlisi i revisió dels 
tràmits i procediments que afecten l’activitat econò-
mica.

• Ha permès fer un treball multidisciplinar de col·la-
boració i coordinació entre diferents departaments que 
tenen incidència en l’activitat econòmica i també amb 
aquelles unitats transversals que incideixen en l’im-
pacte normatiu, organitzatiu i tecnològic. S’ha iniciat 
també un treball de col·laboració entre la Generalitat i 
el món local.

• El Pla ha permès realitzar accions tan de caràcter 
jurídic (normativa); organitzatiu (racionalització i sim-
plificació dels procediments) i especialment tecnolò-
gic (instrumental) amb la construcció i implantació 
del Canal Empresa com a canal corporatiu de relació 
amb els empresaris i intermediaris.

El Pla de la FUE tenia per objectiu impulsar un mo-
del de relació entre les empreses i l’administració que 
dipositi la confiança en l’empresari i faciliti l’activitat 
econòmica. Un dels aspectes a destacar del Pla és jus-
tament l’instrumental que ha permès millorar aquestes 
relacions entre les empreses i l’administració de forma 
multicanal. Efectivament, cal destacar que la informa-
ció i gestió d’aquests 475 tràmits es pot fer de manera 
electrònica, a través del Canal Empresa (canalempre-
sa.gencat.cat) que és el portal electrònic corporatiu de 
tràmits i serveis per les empreses i professionals, en 
funcionament des del mes de juny del 2013. Aquest 
portal inclou no només totes les informacions neces-
sàries per als empresaris organitzades des de la seva 
necessitat i el cicle de vida de l’empresa, i no des de 
la visió de l’administració prestadora, sinó que també 
inclou la carpeta de l’empresa, que és l’espai de relació 
privada entre les empreses i l’administració.

El Govern de la Generalitat és plenament conscient 
que un dels pilars del Pla de la FUE és la multiadmi-
nistració, és a dir, que totes les administracions pre-
sents a Catalunya que impacten sobre l’activitat econò-
mica s’hi impliquin en els objectius del Pla. Per això 
va encarregar al Consorci AOC el desenvolupament 
de la solució tecnològica que permetés la incorpora-
ció del món local al projecte. Tot i que la tasca ha estat 
realitzada i avui es disposa d’una solució que implica 
un model jurídic d’ordenances, una aplicació amb for-
mularis electrònics i un suport organitzatiu pels ajun-
taments de Catalunya, la incorporació dels Ens Locals 
a la FUE és fins ara voluntària i el nombre d’ajunta-
ments adherits al Pla o en vies de fer-ho és encara li-
mitat.

Aquesta situació és susceptible de superar-se amb el 
Projecte de llei de Simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
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verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica.

Hores d’ara, el Pla per a la implantació de la FUE 
2011-2014 ha finalitzat i el Govern ha estat informat 
del seu tancament i resultats aconseguits. En aquests 
moments s’està formulant un nou Pla de la FUE 2015-
2017 que permeti aprofundir en la consolidació del 
nou model de relació entre l’administració i les em-
preses.

Pel que fa al punt c) que insta a establir progressiva-
ment un pla d’implantació de l’Administració electrò-
nica, que ha de tenir objectius concrets mesurables 
mitjançant indicadors i ha d’ésser avaluat semestral-
ment amb un informe que s’ha de presentar a la Co-
missió d’Empresa i Ocupació del Parlament.

El Pla de la FUE 2011-2014 ja preveia en el seu mo-
del de negoci un clar impuls de la tramitació electrò-
nica. De fet, s’ha treballat els darrers anys per tal de 
possibilitar que el canal de relació amb les empreses i 
professionals sigui el canal electrònic, però no per ai-
xò deixar de prestar el canal presencial que permet un 
assessorament més particularitzat. Es tracta doncs de 
garantir la multicanalitat en la relació entre les empre-
ses i les administracions.

En els darrers 3 anys s’han destinat recursos per tal 
de poder construir i adaptar les solucions tecnològi-
ques necessàries que permetin a l’empresari o al seu 
representant relacionar-se electrònicament amb les 
administracions, a través del portal Canal Empresa 
(frontoffice), explicat anteriorment. Tan mateix, s’han 
construït les eines tecnològiques (Backoffice) que per-
meten que el personal de les administracions que for-
men la xarxa FUE tinguin a la seva disposició els ele-
ments que permetin informar, comprovar, tramitar i si 
s’escau resoldre, les peticions dels empresaris i inter-
mediaris, i poder complir amb els objectius del Pla de 
la FUE.

Avui, la totalitat dels tràmits de la Generalitat que 
afecten l’activitat econòmica estan disponibles al Ca-
nal Empresa. En aquest portal està disponible la infor-
mació dels tràmits, els requisits, les taxes a pagar i els 
formularis necessaris per a gestionar-los. A més, un 
34% dels tràmits es poden gestionar íntegrament pel 
canal electrònic. El Canal Empresa dóna servei bàsi-
cament a dos col·lectius: els empresaris (on hi ha tots 
els continguts i serveis personalitzats i es poden rebre 
avisos i desar esborranys); i els intermediaris: on dis-
posen d’utilitats específiques perquè puguin gestionar 
els seus arxius de clients i tramitar en el seu nom. El 
Canal Empresa ha rebut més de 800.000 visites i se 
n’han visualitzat quatre milions de pàgines.

El Govern és conscient que cal continuar treballant 
en aquesta línia, millorant les eines de relació amb 
les empreses i també les eines de tramitació interna 
i tot i l’esforç esmerçat en aquest àmbit, cal preveure 
més accions per tal de facilitar la tramitació electrò-

nica a professionals, empreses i intermediaris. El Pla 
de la FUE 2015-2017 podrà aprofundir en les necessi-
tats dels empresaris per tal de garantir una gestió més 
eficient i incrementar la qualitat del servei ofert. En 
aquest sentit, i tal com estableix la Resolució 813/X 
del Parlament, es proposarà una avaluació continuada 
com la primera fase del Pla per tal de poder-ne i infor-
mar semestralment a la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 26 de març de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 849/X, 
sobre la senyalització del patrimoni i de les 
carreteres del Priorat
Tram. 290-00762/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 111539 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

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 849/X, sobre la se-
nyalització del patrimoni i de les carreteres del Priorat 
(tram. 290-00762/10), us informo del següent:

El director general d’infraestructures de mobilitat ter-
restre s’ha adreçat oficialment al Consell Comarcal 
del Priorat per instar-lo a la redacció, si s’escau, del 
projecte integral de la senyalització de la comarca que 
permeti dotar de visibilitat el patrimoni comarcal, te-
nint en compte la normativa de senyalització vigent.

Així mateix, el grup de treball i les meses existent on 
hi participa el Departament de Territori i Sostenibilitat 
s’ha coordinat per tal de millora les diferents senya-
litzacions de les carreteres sobre les quals té compe-
tències.

Barcelona, 26 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 
850/X, sobre el model mixt de conservació 
i explotació de carreteres
Tram. 290-00763/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 111540 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

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 850/X, sobre el 
model mixt de conservació i explotació de carreteres 
(tram. 290-00763/10), us informo del següent:

S’ha continuat reforçant el model mixt de conservació 
i explotació de carreteres que actualment està funci-
onant, dotant-lo de personal i maquinària, segons el 
Protocol de reordenació dels parcs. També, s’ha nego-
ciat, prèviament, amb el Comitè Intercentres qualsevol 
mesura que pugui representar una variació en les con-
dicions laborals del personal o de la relació de llocs 
de treball.

Barcelona, 26 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 851/X, 
sobre el manteniment de la plantilla de Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya i la 
consideració d’aquest servei com a essen-
cial
Tram. 290-00764/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 111541 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

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 851/X, sobre el man-
teniment de la plantilla de Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya i la consideració d’aquest servei com 
a essencial (tram. 290-00764/10), us informo del se-
güent:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es-
tarà d’acord en ser considerat com un «servei essen-
cial», tal com reconeix la disposició addicional sego-
na de la Llei Ferroviària 4/2006, i considerar el seu 
personal com a col·lectiu de «servei essencial», segons 

l’acord de govern de 28/2/2012 a tots els efectes de do-
tació de plantilla.

FGC ha garantit en tot moment el servei ferroviari 
amb la plantilla assignada, que disposa de la formació 
específica per assumir totes les tasques dels diferents 
serveis.

La representació de la direcció de l’empresa sempre 
acorda amb la representació dels treballadors totes 
aquelles mesures que afecten una variació en les con-
dicions laborals o en la relació de llocs de treball.

Igualment, FGC està treballant per dotar-se d’un con-
tracte programa que permeti definir un marc estable 
de finançament, compatible amb l’escenari pressu-
postari de la Generalitat de Catalunya; optimitzar els 
efectius humans adequant-los a les necessitats de cada 
moment; reforçar la tasca de gestionar amb eficiència i 
eficàcia els serveis i les infraestructures que han estat 
assignats a FGC amb la finalitat de contribuir a la mi-
llora de la mobilitat a Catalunya i millorar la qualitat 
dels serveis, portant a terme els programes d’inversió 
necessaris.

Barcelona, 26 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 852/X, 
sobre una nova utilització dels terrenys de 
l’antic campament militar de Los Castillejos
Tram. 290-00765/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 111542 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

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 852/X, sobre una no-
va utilització dels terrenys de l’antic campament mili-
tar de Los Castillejos (tram. 290-00765/10), us infor-
mo del següent:

En compliment del conveni signat entre la Gerència d’In-
fraestructures de la Defensa (GIED) i la Generalitat de 
Catalunya, el 3 de setembre de 2003, l’Institut Català del 
Sòl va adquirir els terrenys de l’antic campament mili-
tar de Los Castillejos, per un preu de 2.488.141,59 € més 
un import de 976.044 € (IVA inclòs) en concepte d’in- 
demnització per la neteja dels terrenys classificats com 
a nivell I i el tancament dels terrenys classificats com a 
nivell II, d’acord amb els informes de l’empresa Faex, 
contractada pel Ministeri de Defensa.
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L’any 2006, l’empresa Faex va acreditar la viabilitat de 
la neteja de projectils de la zona de nivell II. L’Institut 
Català del Sòl va encarregar a l’empresa esmentada les 
tasques de neteja per un import final de 941.504,20 € 
(IVA inclòs). D’acord amb les corresponents certifica-
cions, l’empresa Faex va donar així per finalitzada la 
descontaminació dels terrenys.

Els terrenys de l’antic campament militar de Los Cas-
tillejos ja es van incloure als treballs tècnics inicials i 
el procés participatiu que va realitzar el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge l’any 2006 per a la de-
claració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, 
i es continuaran incloent en el moment en què es re-
prenguin els treballs.

La declaració del Parc Natural de les Muntanyes de 
Prades està prevista a la planificació estratègica dels 
espais naturals protegits de Catalunya i així es va ex-
posar en compareixença el febrer de 2014 a la comis-
sió territorial del Parlament. Aquesta planificació pro-
posa declarar en un primera fase (2014-2017) tres nous 
parc naturals que corresponen al Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i del Freser, al Parc Natural del 
Montsec i al Parc Natural de les Muntanyes de Prades.

La declaració del Parc Natural de les Muntanyes de 
Prades compta amb els suport reiterat del Parlament 
de Catalunya i amb una figura de protecció especial en 
una part del seu àmbit que és el Paratge Natural d’Inte-
rès Nacional del Bosc de Poblet. Els treballs tècnics i el 
procés de participació i consens territorial per a la seva 
declaració es van iniciar el 2004 i s’hi va treballar fins 
el 2008. Es van aturar per manca de consens territorial.

Quan es reprengui el projecte de declaració del Parc 
Natural de les Muntanyes de Prades, en el marc del 
procés participatiu i de redacció de la memòria tècnica 
i les directrius de gestió, s’abordarà la qüestió del destí 
que han de tenir les instal·lacions romanents i es con-
sensuaran les actuacions a realitzar.

Tot i això, l’Incasòl va realitzar un llistat de possi-
bles activitats i aprofitament que es podrien realitzar 
a la finca, donada la seva situació i característiques. 
Aquests estudis previs han de servir per definir un pla 
d’acció per la gestió de la finca que en permeti un apro-
fitament dels seus recursos naturals, lúdics i turístics.

Aquests aprofitaments caldrà consensuar-los amb les 
administracions implicades per tal de definir i fer un 
pla d’usos. Així, la definició de les actuacions haurà de 
comptar a banda de l’Incasòl, propietari dels terrenys, 
amb la col·laboració de les entitats públiques presents a 
la zona: ajuntaments, consells comarcals, Generalitat 
de Catalunya i agents privats associats o no en el ter-
ritori.

Barcelona, 26 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 853/X, 
sobre el traçat de l’autovia A-7 entre l’Hospi-
talet de l’Infant i la Jana i la gratuïtat d’al-
guns peatges de l’autopista AP-7
Tram. 290-00766/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 111543 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

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 853/X, sobre el tra-
çat de l’autovia A-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i la 
Jana i la gratuïtat d’alguns peatges de l’autopista AP-7 
(tram. 290-00766/10), us informo del següent:

El Director general d’Infraestructures i Mobilitat 
Terrestre s’ha adreçat oficialment a la Demarcació 
de Carreteres de l’Estat a Catalunya per tal que doni 
compliment al contingut d’aquesta resolució.

Barcelona, 26 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 854/X, 
sobre la modificació del sistema tarifari inte-
grat de Transports Metropolitans de Barce-
lona i la reconsideració del mapa de zones 
pel que fa a Sant Vicenç dels Horts
Tram. 290-00767/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 111544 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

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 854/X, sobre la 
modificació del sistema tarifari integrat de Trans-
ports Metropolitans de Barcelona i la reconsideració 
del mapa de zones pel que fa a Sant Vicenç dels Horts 
(tram. 290-00767/10), us informo del següent:

L’ATM de Barcelona està desenvolupant el projecte T-
Mobilitat, que suposarà la implantació d’un nou mo-
del de gestió del sistema tarifari integrat de la regió 
metropolitana de Barcelona amb la incorporació de la 
tecnologia sense contacte. Aquest nou model permetrà 
la facturació en funció de la utilització real dels ser-
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veis de transport, afavorint als usuaris que fan un ús 
més recurrent dels serveis de transport públic.

En el marc del desenvolupament d’aquest projecte, es 
determinarà l’estructura tarifària del conjunt dels ser-
veis de transport públic de Catalunya, de forma que en 
aquests moments ja s’està realitzant un estudi per tal 
d’analitzar les diferents alternatives.

En aquests treballs s’analitzarà la situació del municipi 
de Sant Vicenç dels Horts com de la resta de municipis 
per establir un sistema de tarifació coherent al conjunt 
del territori.

Barcelona, 26 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 855/X, 
sobre els projectes de millora de la carretera 
N-141 entre Anglès i Salt i la protecció de les 
valls del Ter i del Brugent
Tram. 290-00768/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 111857 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

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 855/X, sobre els pro-
jectes de millora de la carretera N-141 entre Anglès 
i Salt i la protecció de les valls del Ter i del Brugent 
(tram. 290-00768/10), us informo del següent:

Per tal de donar compliment a aquesta resolució s’es-
tà redactant l’Estudi complementari de traçat. Noves 
alternatives demanades a la informació pública de 
l’estudi informatiu de millora general. Condiciona-
ment. Corredor Brugent-Ter. Carretera N-141e, del PK 
106,200 al 112,000. Tram: Bescanó - Salt.

També s’han prioritzat les actuacions de millora del 
traçat entre Anglès i Vilanna i s’ha impulsat la redac-
ció del projecte d’altres millores de la carretera N-141 
entre Anglès i Salt.

Pel que fa a l’elaboració d’una diagnosi de mobilitat de 
les valls del Ter i el Brugent, cal tenir present que la 
disposició setantena de la Llei 2/2015, de pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya, incorpora el man-
dat que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha 
d’elaborar una diagnosi de Mobilitat de les Valls del 
Ter i Brugent en el marc del Pla de Transports de vi-
atgers per carretera 2014/2020, orientada a la recer-
ca d’alternatives de transport col·lectius que rebaixin el 
nivell de vehicles privats.

En el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya, actual-
ment en redacció, es donarà compliment a aquest man-
dat per incorporar aquest estudi.

Barcelona, 26 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 856/X, 
sobre la dotació de l’estació de tren de Vic i 
de totes les de la línia R3 amb les infraes-
tructures adequades
Tram. 290-00769/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 111858 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

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 856/X, sobre la do-
tació de l’estació de tren de Vic i de totes les de la lí-
nia R3 amb les infraestructures adequades (tram. 290-
00769/10), us informo del següent:

A les reunions que el Departament de Territori ha 
mantingut amb Adif i Renfe Rodalies, s’ha sol·licitat 
que duguin a terme les actuacions prioritàries previs-
tes a la línia R3, tant les incloses al document Actuaci-
ons prioritàries a la RFIG per a la millora de la segu-
retat, funcionalitat i fiabilitat del servei de Rodalies de 
Catalunya, com la duplicació dels trams prioritaris per 
a la millora de la fiabilitat i la freqüència.

També ha requerit a Adif i Renfe a escometre les ac-
tuacions pertinents de conservació, manteniment i mi-
llora per garantir la prestació del servei que la infraes-
tructura actual permet.

Amb relació a la millora i la modernització de les in-
fraestructures, es va assolir el compromís per part 
del Ministeri de Foment d’executar durant el període 
2014-2016 una inversió de 306M€ en actuacions prio-
ritàries en la xarxa ferroviària d’Adif per a la millora 
de la seguretat, fiabilitat i funcionalitat del servei de 
Rodalies de Catalunya.

En la concreció d’aquest compromís, es va acordar la 
millora de l’accessibilitat de cinc estacions de la línia 
R3, amb una inversió total d’uns 13 M€. Actualment 
estan en contractació dues d’aquestes obres: el perllon-
gament d’andanes, la instal·lació d’ascensors i la re-
configuració de la barrera tarifària de l’estació de Sant 
Andreu Arenal; i el perllongament d’andanes i l’ade-
quació d’encaminaments de l’estació de Torre del Baró. 
Així mateix, el Ministeri de Foment té previst licitar 
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enguany les obres de recrescut i perllongament de les 
andanes de l’estació d’Arc de Triomf, el recrescut d’an-
danes i la instal·lació d’ascensors a l’estació de Montca-
da-Bifurcació, i el recrescut i perllongament d’andanes, 
junt amb l’execució d’un nou pas inferior i la disposició 
d’ascensors a l’estació de Mollet-Santa Rosa. A aques-
tes actuacions, cal afegir la remodelació de la terminal 
de l’Hospitalet de Llobregat, finalitzada l’any 2014.

En el marc d’aquest compromís, es va considerar un 
conjunt d’actuacions de millora i modernització de 
subestacions, via, instal·lacions de seguretat i comuni-
cacions i infraestructura. D’aquestes, actualment estan 
en contractació a l’àmbit de la línia R3 la renovació de 
la línia d’alimentació d’instal·lacions de seguretat entre 
Montcada i Puigcerdà, i el tractament i consolidació 
de trinxeres en diversos trams de la línia Barcelona-
Ripoll. Així mateix, hi ha tot un seguit d’actuacions 
previstes per enguany i el 2016, com les noves sub-
estacions elèctriques al tram Vic-Taradell i Parets del 
Vallès, la millora del drenatge i instal·lació de via en 
placa entre pl. Catalunya i Arc de Triomf, la substitu-
ció de travesses al tram Montcada Ripollet-Vic o l’am-
pliació del sistema GSMR entre Vic-Ripoll-Puigcerdà.

D’acord amb la proposta realitzada pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat, el Ministeri de Foment ha 
acordat aquest gener impulsar les actuacions prioritàri-
es de desdoblament de la línia Montcada-Vic, per acon-
seguir incrementar inicialment la freqüència de pas de 
trens fins a uns 15 minuts (4 trens/hora per sentit). Con-
cretament, el Ministeri de Foment redactarà de forma 
prioritària els projectes constructius dels trams Parets 
del Vallès-Granollers-Canovelles, Les Franqueses del 
Vallès - La Garriga i Balenyà-Tona-Seva-Vic, que in-
clouran junt amb el desdoblament de via les actuacions 
de remodelació d’estacions i integració territorial. Cal 
indicar que la priorització de desdoblament d’aquests 
trams, s’ha fet sense menyscapte de l’impuls futur de 
la resta d’actuacions de desdoblament previstes per al 
conjunt de la línia Montcada-Vic.

Per últim, us informem que addicionalment a les an-
teriors actuacions, el Ministeri de Foment està estudi-
ant la proposta presentada pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat per a l’execució de petites millores en 
l’explotació les estacions de la línia Montcada-Puigcer-
dà, com a pas previ a l’execució de les actuacions de re-
modelació d’estacions prevista en els projectes de des-
doblament.

Pel cas concret de l’estació de Vic, la qual va patir el se-
tembre de 2012 un incendi que va produir diversos danys 
i ocasionar el tancament de diversos elements de l’esta-
ció, Renfe ha executat obres des de l’octubre de 2014.

Barcelona, 26 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 857/X, 
sobre les obres de millorament de la carrete-
ra C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 290-00770/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 111545 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

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 al punt c de la Resolució 857/X, so-
bre les obres de millorament de la carretera C-58 al 
pas per Vacarisses (tram. 290-00770/10), us informo 
del següent:

El serveis tècnics del Servei Català de Trànsit van ana-
litzar les actuacions establertes per als casos de pre-
visió d’episodis de pluja intensa a la C-58 al seu pas 
per Viladecavalls i Vacarisses. Com a conseqüència 
d’aquesta revisió, es mantenen els protocols anteriors 
mentre no s’arrangi l’actual ordenació del trànsit, per 
part de titular de la via.

Barcelona, 26 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 858/X, 
sobre el garantiment de l’accessibilitat a 
l’estació ferroviària del Vendrell per a les 
persones amb limitacions físiques o senso-
rials
Tram. 290-00771/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 111859 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

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 858/X, sobre el ga-
rantiment de l’accessibilitat a l’estació ferroviària del 
Vendrell per a les persones amb limitacions físiques 
o sensorials (tram. 290-00771/10), us informo del se-
güent:

L’estació del Vendrell està adaptada per a persones 
amb mobilitat reduïda, tant el vestíbul de l’estació, 
com les dues andanes i l’accés a aquestes, mitjançant 
rampes i dos ascensors.
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Pel que fa a l’adaptació dels trens se seguirà el programa 
d’adaptació progressiva establert al contracte de servei 
públic per a la prestació dels serveis ferroviaris de roda-
lies i regionals titularitat de la Generalitat de Catalunya 
sobre la xarxa ferroviària d’interès general amb Renfe.

Així, estan en marxa diferents actuacions de renova-
ció de trens i remodelació del material actual de Ren-
fe, amb l’objectiu de millorar progressivament l’acces-
sibilitat dels trens i aconseguir la plena accessibilitat 
de tots els seus serveis en l’horitzó de 2020.

La disponibilitat del material adaptat encara no és su-
ficient per garantir l’accessibilitat total del servei, mo-
tiu pel qual no és possible oferir un servei accessible 
per a totes les línies i estacions. Per tot això, i amb la 
finalitat d’optimitzar la utilització dels trens accessi-
bles, Renfe programa la circulació d’aquests trens en 
les línies amb un major índex d’estacions accessibles 
(actualment les línies R1 i R2).

Barcelona, 26 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 866/X, 
sobre el control de tacògrafs digitals
Tram. 290-00779/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 111462 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

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 866/X, sobre el con-
trol de tacògrafs digitals (tram. 290-00779/10), us in-
formo del següent:

Pel que fa als apartats a) i b), s’està completant el des-
envolupament del sistema de control de tacògraf di-
gital amb terminals PDA. Amb la implementació 
d’aquest sistema hi haurà 147 aparells de control dis-
ponibles amb capacitat de realitzar, simultàniament 
a tot Catalunya, controls de vehicles de transport de 
mercaderies i viatgers.

Aquesta aplicació permet la supervisió dels paràme-
tres que han de comprovar els agents encarregats del 
control i la vigilància del trànsit, com el temps de con-
ducció i descans dels conductors de vehicles dotats de 
tacògraf digitals i la vigència de les autoritzacions de 
vehicles i empreses.

Per desenvolupar aquesta aplicació ha estat necessària 
la coordinació amb la Direcció General de Transports 

i Mobilitat (DGTM) i el Ministeri de Foment, entre 
altres.

El projecte es va iniciar l’any 2008 i es va preparar 
en tres fases. La primera va finalitzar al desembre 
de 2013. En aquesta fase es va implementar el regis-
tre automatitzat de les dades estadístiques de control, 
la confecció de les denúncies amb PDA, així com les 
consultes de requeriments policials i en la base de da-
des de la DGT.

La segona fase possibilitarà la connexió amb els pro-
grames del Ministeri de Foment que permetin la lec-
tura d’arxius de tacògraf digital amb PDA i impresso-
res Zebra i accés a SITRAN (programa de consulta 
d’autoritzacions de transports de vehicles i viatgers) i 
a Tachonet (programa de consulta d’autoritzacions de 
conductor). Aquesta fase està actualment en període 
de proves i en procés d’iniciar-se la implantació pro-
gressiva en totes les PDA distribuïdes arreu del ter-
ritori.

Un cop implementada la segona fase quedarà pendent 
de finalitzar la transmissió telemàtica de dades esta-
dístiques i butlletes a la DGTM, procés que actual-
ment està en una fase molt avançada, així com el pa-
gament de denúncies a través de terminals PIN-PAD.

Quant a l’apartat c), els únics sistemes vàlids per con-
trolar el tacògraf digital són els facilitats per l’admi-
nistració.

Finalment, amb relació a l’apartat d), les funcions d’ins - 
pecció i control de les activitats de transport de merca-
deries i viatgers respecten la normativa de transports 
per carretera i en cap cas es produeix una afectació a la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal.

L’article 65.5.i) de la Llei de seguretat viària (Reial de-
cret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’apro-
va el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària) preveu com a in-
fracció molt greu l’excés en més d’un 50 per cent en els 
temps de conducció o la minoració en més del 50 per 
cent en els temps de descans establerts en la legislació 
sobre transport terrestre.

Els agents de l’autoritat encarregats de la vigilància 
del trànsit han de denunciar les infraccions que obser-
vin en l’exercici de les seves funcions, denúncies que 
donaran fe, llevat de prova en contrari, dels fets de-
nunciats i de la identitat de les persones que els ha-
guessin comés.

Cal destacar que, durant la tramitació dels procedi-
ments sancionadors en matèria de trànsit, les persones 
interessades poden efectuar les al·legacions que esti-
min convenients en defensa dels seus drets i interes-
sos, en els terminis i els moments processals establerts 
a la normativa vigent. Igualment, contra les resoluci-
ons sancionadores que posen fi al procediment sancio-
nador es pot interposar recurs de reposició amb caràc-
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ter potestatiu, d’acord amb el que preveu l’article 82 de 
la Llei de seguretat viària.

La persona interessada també pot interposar un recurs 
extraordinari de revisió, si es dóna qualsevol dels su-
pòsits previstos a l’article 118 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

A més, un cop transcorregut el termini d’un mes des 
de la interposició del recurs de reposició, o de tres me-
sos en el cas del recurs extraordinari de revisió, sense 
haver-se resolt, s’entendrà denegada la petició i restarà 
oberta la via del recurs contenciós administratiu.

El Servei Català de Trànsit, en el supòsit que en el 
marc de la tramitació d’un procediment sancionador 
en matèria de trànsit s’acredités per part de la persona 
interessada que no s’han respectat les garanties prò-
pies del procediment sancionador, resoldrà l’arxiu, la 
revocació o l’estimació del recurs administratiu cor-
responent.

Barcelona, 25 de març de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 868/X, 
sobre la revisió del conveni signat entre l’Au-
toritat Portuària de Barcelona i la Guàrdia 
Civil i sobre les competències de la policia 
portuària
Tram. 290-00781/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 111546 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

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 868/X, sobre la re-
visió del conveni signat entre l’Autoritat Portuària de 
Barcelona i la Guàrdia Civil i sobre les competències 
de la policia portuària (tram. 290-00781/10), us infor-
mo del següent:

El Port de Barcelona és una de les infraestructures es-
sencials del litoral Mediterrani. La rellevància i el pes 
específic d’aquesta instal·lació en el context nacional i 
internacional aconsella que les decisions transcenden-
tals en matèria de seguretat siguin consensuades per la 
Junta de Seguretat de Catalunya, l’òrgan superior en 
matèria de seguretat.

Prèviament a la posada en pràctica d’aquest conveni, és 
oportú acordar amb el Govern de l’Estat la revisió de 

les competències corresponents a la policia portuària, 
dins el marc del model català de seguretat, i resoldre les 
demandes sobre les funcions que correspon assolir a la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 25 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 869/X, 
sobre el manteniment del servei mèdic i d’in-
fermeria dels centres educatius Can Llupià, 
L’Alzina i El Segre
Tram. 290-00782/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 111889 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.04.2015

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 869/X, so-
bre el manteniment del servei mèdic i d’infermeria dels 
centres educatius Can Llupià, l’Alzina i El Segre, amb 
número de tramitació 290-00782/10, el control de com-
pliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 31 de març de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
111889).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 07.05.2015 al 27.05.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 28.05.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 140/X, 
sobre el transport ferroviari i els centres lo-
gístics

Tram. 390-00140/10

Informe relatiu al compliment de la Moció

Reg. 111547 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment als punts 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de la Moció 
140/X, sobre el transport ferroviari i els centres logís-
tics (tram. 390-00140/10), us informo del següent:

Amb relació al nou accés ferroviari al Port de Barce-
lona, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha re-
iterat a les diferents reunions mantingudes amb el Mi-
nisteri de Foment i el Port de Barcelona, l’any 2014, 
el requeriment de finalitzar la redacció dels projectes 
constructius i licitar l’execució de les obres previstes 
pel passat 2014. En el mateix sentit, ha sol·licitat l’im-
puls de les obres corresponents al nou accés ferroviari 
al port de Barcelona, en coordinació amb la resta d’ac-
tuacions en marxa d’implantació de l’ample estàndard 
europeu al port i al corredor mediterrani, a fi de poten-
ciar el transport de mercaderies per ferrocarril.

Pel que fa al desenvolupament de centres logístics, 
en el moment actual CIMALSA està redactant l’estu-
di informatiu i el projecte corresponent a la terminal 
ferroviària de l’Empordà i està analitzant els mecanis-
mes de finançament per a la seva execució per fases. 
També estan en estudi les terminals de Montblanc i 
El Penedès.

Pel que fa al desenvolupament de l’autopista ferro-
viària cap a França, en base als resultats projecte 
CLYMA (corredor Madrid - Lió, finançat per la UE) 
es va determinar que la localització òptima de la ter-
minal d’autopista ferroviària era al port de Barcelona, 
per poder captar el màxim flux de mercaderies que 
avui circulen per carretera (provenint de la pròpia car-
retera o del mar, explotant el Short Sea Shipping). El 
Govern de la Generalitat està treballant amb l’Ajunta-
ment de Barcelona i el Port en aquest projecte.

Pel que fa a l’implantació de l’ample mixt entre Figue-
res i Portbou, el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat ha sol·licitat per escrit al Ministeri de Foment 
l’impuls d’aquesta actuació, per tal de donar continuï-
tat a la via en ample estàndard europeu existent entre 
el Port de Barcelona i Figueres i que tindrà continuïtat 

també cap al sud amb les obres en curs d’implantació 
d’aquest ample entre Castellbisbal i Vila-seca.

Concretament, en totes les esmenes que ha fet el De-
partament de Territori i Sostenibilitat a l’Estudi del 
Corredor Mediterrani (CMED) preparat en el marc del 
Fòrum del CMED apareix la demanda de l’ample mixt 
entre Vilamalla i Portbou. Aquestes esmenes es trans-
metien a través o amb còpia al Ministeri de Foment. 
Les darreres esmenes enviades, les corresponents a 
l’última revisió del 2014 del document, van transmetre 
també formalment al Secretari General d’Infraestruc-
tures de Ministeri de Foment el 26 de novembre de 
2014, després del 4rt Fòrum del CMED (20/11/2014), 
en què va participar la Generalitat. En aquestes últi-
mes esmenes apareixia una vegada més aquesta de-
manda de mixticitat de la línia Vilamalla-Portbou.

La Generalitat també ha donat suport públicament a 
les demandes expressades pel Port de Barcelona en 
aquesta línia.

Pel que fa a la supressió de les traves per assolir la in-
teroperabilitat en el transport de mercaderies a la xar-
xa europea i l’acceleració de les actuacions necessàri-
es al Corredor mediterrani, el Govern va elaborar el 
passat octubre el document Agenda catalana del corre-
dor del mediterrani, que constitueix una proposta es-
pecífica d’actuacions a escometre de forma prioritària 
al Corredor mediterrani per a la consecució dels ob-
jectius esmentats. Aquest document ha estat lliurat al 
Ministeri de Foment i a la Comissió Europea, com a 
proposta d’actuacions a finançar atès que el Corredor 
mediterrani forma part d’un dels 8 corredors priorita-
ris de la xarxa transeuropea bàsica de transports i que 
l’objectiu de les actuacions proposades s’emmarquen 
dintre dels requeriments per a la selecció dels projec-
tes estratègics pel que fa a la capacitat de transport, 
interoperabilitat i intermodalitat.

La Generalitat ha reclamat al Govern de l’Estat reite-
radament l’acceleració del Corredor Mediterrani, per 
escrit i verbalment en les múltiples reunions bilaterals 
DTES - MIFO. La última, en les cartes enviades, el fe-
brer de 2015, per l’Honorable Conseller a la Ministra 
i pel Secretari d’Infraestructures i Mobilitat al Secre-
tari General d’Infraestructures, instant a que la llista 
de projectes presentats pel Ministeri de Foment al Me-
canisme Connectar Europa de subvencions europees 
inclogui les prioritats catalanes recollides a l’Agenda 
Catalana del Corredor.

Per últim, respecte a la dotació pressupostària per im-
pulsar les actuacions al corredor mediterrani, el Go-
vern de la Generalitat va requerir al Govern de l’Estat 
incorporar a la llei de pressupostos de l’Estat de l’any 
2015, la dotació pressupostària necessària per execu-
tar i accelerar les actuacions prioritàries al Corredor 
mediterrani, com és el cas de la duplicació del corre-
dor Vandellós-Camp de Tarragona, el nou accés fer-
roviari a l’aeroport de Barcelona i la implantació de 
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l’ample mixt, i sol·licitar en paral·lel el cofinançament 
europeu que correspongui tenint en consideració la 
proposta d’actuacions feta a l’Agenda catalana del cor-
redor mediterrani.

Barcelona, 26 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 160/X, 
sobre l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter 
Llobregat
Tram. 390-00160/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 111860 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

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 160/X, sobre l’adjudicació de 
la gestió d’Aigües Ter Llobregat (tram. 390-00160/10), 
us informo del següent:

Com a conseqüència del procés judicial que la Ge-
neralitat té interposat contra la resolució 1/2013 de 
l’OARCC per la qual va estimar parcialment el re-
curs especial en matèria de contractació interposat 
per SGAB contra l’acord d’adjudicació del contracte 
de gestió del servei de proveïment d’aigua en alta Ter-
Llobregat, en el sentit d’excloure l’empresa Acciona 
del procediment, es plantegen diferents escenaris:

Un primer escenari, per raons temporals, comporta 
que la Generalitat hagi d’executar la resolució esmen-
tada, atès que la suspensió sol·licitada en seu jurisdic-
cional ha estat denegada per sentència del Tribunal 
Suprem, notificada a la Generalitat el 4 de desembre 
de 2014. Amb aquesta finalitat, l’òrgan de contractació 
en aquesta licitació, el conseller de TES, el passat 17 
de desembre va resoldre iniciar el procediment per do-
nar-hi compliment.

En la tramitació d’aquest procediment, l’Administra-
ció de la Generalitat ha de ser especialment curosa per 
assegurar la correcta prestació del servei públic i les 
mesures que finalment hagi d’adoptar hauran de tenir 
caràcter transitori i provisional fins a conèixer el pro-
nunciament jurisdiccional que correspongui sobre el 
fons de l’assumpte.

No es pot oblidar que el TSJC no s’ha pronunciat en-
cara sobre les qüestions de fons que la resolució de 
l’OARCC suscita i que han estat posades de manifest 
en els recursos contenciosos-administratius interpo-
sats per la Generalitat i per les empreses que integren 

el consorci exclòs per l’OARCC de la licitació. Per 
tant, la resolució que finalment s’adopti en compliment 
de la resolució de l’OARCC, no podrà tenir caràcter 
definitiu atès que s’estarà dictant en execució d’una re-
solució que encara no es ferma.

Un segon escenari es produirà en el moment que es 
disposi de pronunciament judicial sobre el fons de l’as-
sumpte. En el cas que la sentència fos favorable als 
posicionaments defensats per l’Administració, caldria 
deixar sense efecte la resolució adoptada provisional-
ment i mantenir la continuïtat en la prestació del servei 
per part de l’adjudicatària. Per contra, en el cas que la 
sentència fos desfavorable, en funció de la fonamenta-
ció d’aquesta, quedaria oberta per l’Administració la 
decisió de mantenir oberta o no la via jurisdiccional.

En tot cas, cal tenir present que tant si la sentència és 
favorable com si no ho és, hi ha altres parts implica-
des que poden decidir la interposició dels recursos que 
entenguin pertinents contra les eventuals sentències, 
sense venir condicionades per la decisió de l’Adminis-
tració.

L’Administració, com no pot ser d’altra manera, vetlla-
rà pel manteniment del servei públic sigui quin sigui 
l’escenari al que les sentències judicials portin.

Barcelona, 31 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 168/X, 
sobre les polítiques de muntanya
Tram. 390-00168/10

Informe relatiu al compliment de la Moció

Reg. 111861 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

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 al punt F de la Moció 168/X, sobre les po-
lítiques de muntanya (tram. 390-00168/10), us informo 
del següent:

Està en fase avançada de redacció el projecte de con-
dicionament de la carretera C-14 en el tram que va del 
PK 163,2 al 166,5. Tram Organyà i Montant de Tost, 
que inclou el túnel de Tresponts. Aquesta actuació és 
prioritària i les obres seran executades tan aviat com ho 
permetin les finances de la Generalitat de Catalunya..

A més, i amb caràcter d’emergència, s’estan executant 
les obres d’estabilització dels talussos de la carretera 
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C-14 a la zona de Tresponts amb un cost previst de 
250.000 €.

Barcelona, 26 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 183/X, 
sobre les propostes per al Pla d’inversions 
per a Europa
Tram. 390-00183/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 07.04.2015

Control del compliment de la Moció 184/X, 
sobre la renda mínima d’inserció per al 2015 
i de suport a les empreses d’inserció
Tram. 390-00184/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 07.04.2015

Control del compliment de la Moció 185/X, 
sobre la gestió del canal Segarra-Garrigues
Tram. 390-00185/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 07.04.2015

Control del compliment de la Moció 186/X, 
sobre la situació dels bombers voluntaris
Tram. 390-00186/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 07.04.2015

Control del compliment de la Moció 187/X, 
sobre la lluita contra la pobresa i les desi-
gualtats socials
Tram. 390-00187/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 07.04.2015

Control del compliment de la Moció 188/X, 
sobre l’increment de la pobresa i les desi-
gualtats
Tram. 390-00188/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 07.04.2015

Control del compliment de la Moció 189/X, 
sobre les mesures d’urgència social
Tram. 390-00189/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 07.04.2015

Control del compliment de la Moció 190/X, 
sobre la situació de la sanitat
Tram. 390-00190/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 07.04.2015
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Control del compliment de la Moció 191/X, 
sobre l’atenció a la diversitat i la inclusió en 
els centres educatius
Tram. 390-00191/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 07.04.2015

Control del compliment de la Moció 192/X, 
sobre el sistema per a l’autonomia personal i 
l’atenció a la dependència
Tram. 390-00192/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 07.04.2015

Control del compliment de la Moció 193/X, 
sobre el Camp de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre
Tram. 390-00193/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 07.04.2015

Control del compliment de la Moció 194/X, 
sobre la línia 9 del metro
Tram. 390-00194/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 07.04.2015

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre el procés d’enderro-
cament de la presó Model, de Barcelona
Tram. 354-00411/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: GP ERC (reg. 111901).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans, 01.04.2015.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cambra de la Propietat Urbana 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03176/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 110485).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Institut Agrícola Sant Isidre amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les obliga-
cions i els contractes
Tram. 352-03177/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 110485).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat dels Registradors de 
la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03178/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 110485).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03179/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 110485).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03180/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 110485).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença de María del 
Carmen Gete-Alonso, catedràtica de dret ci-
vil i vocal de la Secció de Drets Reals de la 
Comissió de Codificació, amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els con-
tractes
Tram. 352-03181/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 110485).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’Esteve Bosch 
Capdevila, catedràtic de dret civil de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els con-
tractes
Tram. 352-03182/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 110485).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’Antoni Vaquer 
Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat 
de Lleida, amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03183/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 110485).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença de Pere del Po-
zo Carrascosa, catedràtic de dret civil de 
la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03184/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 110485).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.
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Proposta de compareixença de Joan Carles 
Ollé, director de la Comissió de Codificació 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03185/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 111086).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’Antoni Miram-
bell Abancó, president de la Secció d’Obli-
gacions i Contractacions de la Comissió de 
Codificació de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03186/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 111086).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença de Mariló Gra-
munt Fombuena, membre de la Secció 
d’Obligacions i Contractacions de la Comis-
sió de Codificació de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03187/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 111086).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’Antoni Miram-
bell, membre de la Comissió de Codificació 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03188/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 111104).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances (Adicae) amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03189/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 111104).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Organització de Consumidors 
i Usuaris de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els con-
tractes
Tram. 352-03190/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 111104).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli-
gacions i els contractes
Tram. 352-03191/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 111104).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell dels Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03192/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 111104).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli-
gacions i els contractes
Tram. 352-03193/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 111104).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat dels Registradors de 
la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03194/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 111104).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03195/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 111104).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’Antoni Miram-
bell i Abancó, president de la Secció d’Obli-
gacions i Contractacions de la Comissió de 
Codificació de Catalunya i vocal del Consell 
Rector de l’Observatori de Dret Privat de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei del lli-
bre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les obligacions i els contractes
Tram. 352-03196/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 111222).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli-
gacions i els contractes
Tram. 352-03197/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 111222).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat dels Registradors de 
la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03198/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 111222).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli-
gacions i els contractes
Tram. 352-03199/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 111222).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell dels Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03200/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 111222).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03201/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 111222).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Xarxa de Custòdia del Terri-
tori amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 352-03202/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 111222).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03203/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 111222).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cambra de la Propietat Urbana 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03204/10

Sol·licitud

Presentació: GP C’s (reg. 111438).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença de Sergio Lle-
baría, catedràtic de dret civil d’ESADE - Uni-
versitat Ramon Llull, amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03205/10

Sol·licitud

Presentació: GP C’s (reg. 111440).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença de Lorenzo 
Prats, catedràtic de dret civil de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03206/10

Sol·licitud

Presentació: GP C’s (reg. 111440).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.
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Proposta de compareixença de Sebastián 
del Rey Barba, registrador de la propietat i 
director de l’Acadèmia de Registres de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei del lli-
bre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les obligacions i els contractes
Tram. 352-03207/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 111463).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença de Fernando 
Ramos Gil, notari i vocal de la Comissió de 
Codificació de Dret Foral d’Eivissa i Formen-
tera, amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 352-03208/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 111463).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Proposta de compareixença de Rafael Cas-
tiñeira Carnicero, registrador de la propietat 
de Rubí, amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03209/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 111463).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
36, tinguda el 08.04.2015, DSPC-C 681.

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor general de Relacions Exteriors davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació perquè informi sobre la seva 
participació en la direcció del Consell de Di-
plomàcia Pública de Catalunya
Tram. 356-01158/10

Sol·licitud

Presentació: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 
109216).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 20.03.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació d’Afectats i Afecta-
des de Fibromiàlgia i Síndrome Fatiga Cròni-
ca davant la Comissió de Salut perquè valori 
l’aplicació del model d’atenció a les perso-
nes afectades per la fibromiàlgia i la síndro-
me de fatiga crònica
Tram. 356-01180/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, del GP SOC (reg. 110251).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
09.04.2015.
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Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre el control de l’estoc de mercuri 
de la planta d’Ercros a Flix
Tram. 356-01181/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
36, tinguda el 08.04.2015, DSPC-C 681.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general de Qualitat Ambiental davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre el control de l’estoc de mercuri 
de la planta d’Ercros a Flix
Tram. 356-01182/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
36, tinguda el 08.04.2015, DSPC-C 681.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general de Qualitat Ambiental davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre la diferència entre les tones de 
mercuri declarades i les suposadament em-
magatzemades a la planta d’Ercros de Flix
Tram. 356-01183/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
36, tinguda el 08.04.2015, DSPC-C 681.

Sol·licitud de compareixença de Teresa Co-
nesa, secretària general d’Ercros, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre la diferència entre les tones de 
mercuri declarades i les suposadament em-
magatzemades a la planta d’Ercros de Flix
Tram. 356-01184/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
36, tinguda el 08.04.2015, DSPC-C 681.

Sol·licitud de compareixença de José Alegre, 
membre de la Unitat Multifuncional de Fati-
ga Crònica i Fibromiàlgia de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron de Barcelona, davant la Co-
missió de Salut perquè valori l’aplicació del 
model d’atenció als afectats de fibromiàlgia i 
de síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01186/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, del GP SOC (reg. 111432).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
09.04.2015.

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Co-
llado Cruz, membre de la Unitat de la Síndro-
me de Fatiga Crònica, Fibromiàlgia i Síndro-
me d’Hipersensibilitat Múltiple de l’Hospital 
Clínic de Barcelona, davant la Comissió de 
Salut perquè valori l’aplicació del model 
d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de 
síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01187/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, del GP SOC (reg. 111433).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
09.04.2015.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del grup de recerca sobre la síndrome 
de fatiga crònica i la fibromiàlgia de l’Institut 
de Recerca de la Sida (IrsiCaixa) davant la 
Comissió de Salut perquè presentin les líni-
es de recerca sobre la fibromiàlgia i la sín-
drome de fatiga crònica
Tram. 356-01188/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, del GP SOC (reg. 111434).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
09.04.2015.

Sol·licitud de compareixença del responsa-
ble del model d’atenció a les malalties mi-
noritàries a Catalunya davant la Comissió 
de Salut perquè valori l’aplicació del model 
d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de 
síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01189/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, del GP SOC (reg. 111435).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
09.04.2015.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Comitè Científic Assessor en la 
Síndrome de Sensibilització Central del De-
partament de Salut davant la Comissió de 
Salut perquè valorin el model d’atenció als 
afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fa-
tiga crònica
Tram. 356-01190/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, del GP SOC (reg. 111436).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
09.04.2015.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Grup de Treball Interdisciplina-
ri sobre Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga 
Crònica del Departament de Salut davant 
la Comissió de Salut perquè valorin el mo-
del d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de 
síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01191/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, del GP SOC (reg. 111437).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
09.04.2015.

Sol·licitud de compareixença d’Enric Rovira, 
responsable de l’Observatori de Salut i Medi 
Ambient del Camp de Tarragona, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
expliqui la situació de la qualitat de l’aire al 
Camp de Tarragona, la manera de millorar la 
coordinació dels estudis sobre contamina-
ció atmosfèrica i les mesures que cal adop-
tar
Tram. 356-01192/10

Sol·licitud

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament 
amb un altre diputat del GP SOC (reg. 111603).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 01.04.2015.

Sol·licitud de compareixença de David Moya, 
professor de dret constitucional de la Uni-
versitat de Barcelona, davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informi so-
bre les denegacions de nacionalitats
Tram. 356-01193/10

Sol·licitud

Presentació: Salvador Milà i Solsona, del GP ICV-
EUiA (reg. 111666).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.
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Sol·licitud de compareixença d’Elena Sán-
chez, politòloga i investigadora del Centre 
d’Informació i Documentació Internacionals 
a Barcelona (Cidob), davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informi so-
bre les denegacions de nacionalitats
Tram. 356-01194/10

Sol·licitud

Presentació: Salvador Milà i Solsona, del GP ICV-EUiA 
(reg. 111666).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

Sol·licitud de compareixença de Betty Puer-
to, activista d’origen colombià, davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè 
informi sobre les denegacions de naciona-
litats
Tram. 356-01195/10

Sol·licitud

Presentació: Salvador Milà i Solsona, del GP ICV-
EUiA (reg. 111666).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 01.04.2015.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre la política energètica
Tram. 355-00072/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 38 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 08.04.2015, DSPC-
C 683.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre els acords de la trobada del 
15 de maig de 2013 en el marc de l’Acord es-
tratègic 2013-2015
Tram. 355-00073/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 38 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 08.04.2015, DSPC-
C 683.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre la política energètica i el Pla 
d’energia i canvi climàtic 2012-2020
Tram. 355-00158/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 38 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 08.04.2015, DSPC-
C 683.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre l’acord de diàleg social per-
manent
Tram. 355-00162/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 38 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 08.04.2015, DSPC-
C 683.

Sessió informativa de la Comissió de Matè-
ries Secretes o Reservades amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre els serveis 
afectats per l’atac als serveis informàtics del 
9 de novembre de 2014, les conseqüències 
d’aquest atac i els mecanismes de preven-
ció del Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya i d’altres serveis de la Gene-
ralitat, en compliment de la Resolució 927/X
Tram. 355-00216/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació (reg. 111670).
Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes 
o Reservades.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 31.03.2015.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Jordi Giró Castañer, pre-
sident de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei del voluntariat
Tram. 353-00586/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 40 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, DSPC-
C 679.

Compareixença d’Àngels Guiteras, presi-
denta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 353-00587/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 40 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, DSPC-
C 679.

Compareixença de Teresa Crespo, presi-
denta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00596/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 40 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, DSPC-
C 679.

Compareixença de Miquel Àngel Essomba i 
Gelabert, doctor en pedagogia, professor de 
la Universitat Autònoma de Barcelona i co-
ordinador de l’Equip de Recerca en Diversi-
tat i Inclusió en Societats Complexes, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00600/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, 
DSPC-C 679.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’ONG per la Pau, els 
Drets Humans i el Desenvolupament, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00604/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, 
DSPC-C 679.

Compareixença de Jaume Ayats i Abeyà, 
músic i professor d’etnomusicologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00606/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, 
DSPC-C 679.

Compareixença de Fernando Pindado, ex-
pert en participació ciutadana, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00611/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, 
DSPC-C 679.
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Compareixença de Fidel González, expert 
en participació i associacionisme, amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00612/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, 
DSPC-C 679.

Compareixença d’una representació del 
Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 353-00614/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, 
DSPC-C 679.

Compareixença d’una representació de la 
federació Ecologistes de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00615/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 40 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, DSPC-
C 679.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de 
la Universitat Autònoma de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00618/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 40 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, DSPC-
C 679.

Compareixença de la Federació de Coope-
ratives de Consumidors i Usuaris de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 353-00619/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 40 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, DSPC-
C 679.

Compareixença d’Òscar Rebollo, professor 
de sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00625/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 40 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, DSPC-
C 679.

Compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Viladecans amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00626/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, 
DSPC-C 679.

Compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Granollers amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00627/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, 
DSPC-C 679.
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Compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00628/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 40 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, DSPC-
C 679.

Compareixença de Ricard Esteban Legarre-
ta, professor de dret laboral i de la seguretat 
social de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 353-00633/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, 
DSPC-C 679.

Compareixença d’Antoni Madrid, professor 
de la Universitat de Barcelona, especialista 
en institucions del voluntariat, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00635/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, 
DSPC-C 679.

Compareixença d’una representació de 
Mans Unides amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 353-00639/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 40 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.04.2015, DSPC-
C 679.

Compareixença d’Enrique Vendrell, presi-
dent del Col·legi d’Administradors de Fin-
ques de Barcelona-Lleida, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català
Tram. 353-00883/10

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (tram. 343-
00114/10).
Acord: Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua, 
12.03.2015.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Serveis de Comissions Obre-
res, o d’una representació de Comissions 
Obreres, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català
Tram. 353-00889/10

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (tram. 343-
00115/10).
Acord: Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua, 
12.03.2015.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Serveis per a la Mobilitat i el 
Consum de la Unió General de Treballadors, 
o d’una representació de la Unió General de 
Treballadors, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 353-00890/10

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (tram. 343-
00116/10).
Acord: Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua, 
12.03.2015.
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Compareixença d’una representació de la 
Cambra de la Propietat Urbana de Barcelo-
na amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 
30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00891/10

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (tram. 343-
00117/10).
Acord: Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua, 
12.03.2015.

Compareixença d’una representació del bar 
Casa Almirall amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català
Tram. 353-00893/10

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (tram. 343-
00118/10).
Acord: Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua, 
12.03.2015.

Compareixença d’una representació de 
Queviures Quílez amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català
Tram. 353-00894/10

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (tram. 343-
00119/10).
Acord: Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua, 
12.03.2015.

Compareixença d’una representació de la 
Comissió de Promoció Econòmica i Ocupa-
ció i de la Comissió de Turisme de l’Associa-
ció de Municipis i Comarques de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 
de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00901/10

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (tram. 343-
00120/10).
Acord: Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua, 
12.03.2015.

Compareixença d’una representació de 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 
de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00903/10

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (tram. 343-
00122/10).
Acord: Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua, 
12.03.2015.

Compareixença de Juli Capella, arquitecte, 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 
de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 353-00904/10

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (tram. 343-
00121/10).
Acord: Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua, 
12.03.2015.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 353-01232/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 36 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 08.04.2015, 
DSPC-C 681.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01233/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 36 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 08.04.2015, 
DSPC-C 681.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma Trens Dignes de les Terres de 
l’Ebre davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat per a informar sobre la situació 
ferroviària de les Terres de l’Ebre
Tram. 357-00641/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 36 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 08.04.2015, 
DSPC-C 681.

Compareixença d’una representació d’Arhoe 
Catalunya davant la Comissió d’Estudi de la 
Reforma Horària per a informar sobre les ac-
tivitats de l’associació, les conclusions dels 
congressos i les propostes per a racionalit-
zar els horaris
Tram. 357-00757/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 2 de la Presidència de la Co-
missió d’Estudi de la Reforma Horària, tinguda el 
12.03.2015.

Compareixença de Sergi Alsina Jimenez, 
d’Alta Partners, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00851/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política, tinguda el 07.04.2015, DSPC-C 
680.

Compareixença de Cristina Isabel de Fran-
cisco Cotorruelo, exsecretària de Jordi Pujol 
Ferrusola, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 357-00990/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 07.04.2015, 
DSPC-C 680.
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Compareixença de Felip Puig i Godes, con-
seller d’Empresa i Ocupació, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00996/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 07.04.2015, 
DSPC-C 680.

Compareixença de la secretària d’estat 
d’Ocupació davant la Comissió de Polítiques 
de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-01337/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Lluita contra 
la Desocupació en la sessió 4, tinguda el 21.11.2013, 
DSPC-C 265.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària 52

Convocada per al 15 d’abril 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 15 
d’abril de 2015, a les 10.00 h al Saló de sessions.

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 15 d’abril, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat d’una diputada. Tram. 
234-00030/10. Comissió de l’Estatut dels Diputats. 
Debat i votació del dictamen de la Comissió (dicta-
men: BOPC 525, 65).

3. Liquidació del pressupost del Parlament correspo-
nent al 2014. Tram. 232-00006/10. Mesa ampliada. Li-
quidació del pressupost (art. 29.3.h del Reglament).

4. Projecte de llei de creació de la comarca del Moia-
nès. Tram. 200-00042/10. Govern de la Generalitat. 
Proposta de tramitació en lectura única (text presentat: 
BOPC 533, 4).

5. Proposició de llei de modificació de l’impost so-
bre les estades en establiments turístics. Tram. 202-
00077/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat de 
totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text pre-
sentat: BOPC 491, 35).

6. 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. Grup Parlamentari So-
cialista. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la 
totalitat (text presentat: BOPC 491, 42).

7. Proposició de llei de rebaixa del tram autonòmic de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques. Tram. 
202-00078/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat de totalitat i votació de les esme-
nes a la totalitat (text presentat: BOPC 491, 37).

8. Informe del Síndic de Greuges al Parlament corres-
ponent al 2014. Tram. 360-00019/10. Síndic de Greu-
ges. Presentació de l’informe (Informe: BOPC 500, 62). 
(Aquest punt es debatrà el 16 d’abril, a les 10.00 h).

9. Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències eco-
nòmiques i socials de la política d’infraestructures. 
Tram. 300-00292/10. Grup Mixt. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la gestió de l’aigua. 
Tram. 300-00295/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sani-
tat pública. Tram. 300-00294/10. Alba Vergés i Bosch, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les darreres decisi-
ons del Departament de Salut. Tram. 300-00296/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la gestió sanitària i 
la utilització de mitjans públics. Tram. 300-00298/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre les comarques giro-
nines. Tram. 300-00293/10. Grup Parlamentari Socia-
lista. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la política d’esports. 
Tram. 300-00297/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Substanciació.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les desigualtats i el sistema educatiu. Tram. 302-
00266/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i vo-
tació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els menjadors escolars. Tram. 302-00268/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran. Tram. 302-
00267/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la inversió en carreteres per a millorar-ne la se-
guretat. Tram. 302-00269/10. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les actuacions previstes per a completar el traspàs 
de competències al Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona. Tram. 302-00270/10. Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el deute amb els ajuntaments. Tram. 302-00271/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2015

La presidenta
Núria de Gispert i Català

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Suplència en l’exercici de les funcions del 
president de la Generalitat per la vicepresi-
denta del Govern
Tram. 330-00095/10

Presentació
vicepresidenta del Govern

Reg. 112611 / Coneixement: 09.04.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

Em plau donar-vos compte que durant la meva absèn-
cia des del dia 7 fins al dia 12 d’abril de 2015, i de 
conformitat amb el que disposa l’article 6 de la Llei 
13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Ge-
neralitat i del Govern, exercirà la suplència en l’exerci-

ci de les funcions de la presidència de la Generalitat la 
vicepresidenta del Govern.

Cordialment,

Barcelona, 7 d’abril de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

Per suplència (Decret 49/2015, de 31 de març. DOGC 
6846, de 08.04.2015)
Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern

N. de la R.: El Decret 50/2015, de 7 d’abril, pel qual es 
modifica el Decret 49/2015, de 31 de març, pel qual 
es determina la persona que exercirà la suplència en 
l’exercici de les funcions de la Presidència de la Gene-
ralitat des del dia 7 fins al dia 12 d’abril de 2015, amb-
dós inclosos, és publicat al DOGC 6846, de 8 d’abril 
de 2015.

Encàrrec del despatx del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat al conseller de Justícia
Tram. 330-00096/10

Presentació
vicepresidenta del Govern

Reg. 112767 / Coneixement: 10.04.2015

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 presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant l’absència del conseller de Territori 
i Sostenibilitat, els dies 8, 9 i 10 d’abril de 2015, s’en-
carregarà del despatx del seu Departament el conseller 
de Justícia.

Cordialment,

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Per suplència (Decret 50/2015, de 7 d’abril. DOGC 
6846, de 08.04.2015)
Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern

N. de la R.: El Decret 51/2015, de 8 d’abril, d’encàrrec 
del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat al 
conseller de Justícia els dies 8, 9 i 10 d’abril de 2015, 
és publicat al DOGC 6847, del 9 d’abril de 2015.
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4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria de l’Autoritat Catalana de Protec-
ció de Dades corresponent al 2014
Tram. 334-00114/10

Presentació
Directora de l’Autoritat Catalana 

de Protecció de Dades

Reg. 111883 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

d’Afers Institucionals: Mesa del Parlament, 07.04.2015

A la presidenta del Parlament 

Molt honorable senyora,

De conformitat amb la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’Autori-
tat ha de presentar la memòria anual al Parlament i do-
nar-ne compte en el marc de la comissió corresponent 
(article 13.2).

En compliment de l’article 10.2.b de la Llei citada, la 
Memòria corresponent a l’exercici 2014 va ser infor-
mada al Consell Assessor de Protecció de Dades en la 
sessió del passat 24 de març de 2015.

Per aquest motiu, i per tal de donar compliment al 
deure d’informació previst a la Llei 32/2010, us faig 
arribar un exemplar de la Memòria 2014 de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades i la meva petició de 
compareixença davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals del Parlament de Catalunya.

Per la qual cosa resto a l’espera que em doneu les indi-
cacions oportunes.

Ben cordialment,

Barcelona, 27 de març de 2015

M. Àngels Barbarà i Fondevila
Directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser 
consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre la situació en data del 31 de 
desembre de 2014 dels avals concedits per 
la Generalitat
Tram. 334-00115/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 111898 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost del Parlament de Catalunya, us 
trameto adjunta, la informació a 31 de desembre de 
2014, a la qual es refereix l’article 61.3 del Decret Le-
gislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Cata-
lunya.

Cordialment,

Barcelona, 30 de març 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.
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Estats de desenvolupament i d’execució del 
Pressupost de la Generalitat en data del 31 
de desembre de 2014
Tram. 334-00116/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 111899 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

A la Mesa del Parlament

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats 
de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 31 de desembre de 2014, i 
l’informe sobre l’evolució dels resultats no financers  
i de l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 
de la mateixa Llei, per al seu lliurament a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament de 
Catalunya.

Barcelona, 27 de març 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’evolució dels resultats no fi-
nancers i de l’endeutament de la Generalitat 
en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 334-00117/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 111900 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 07.04.2015

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es re-
produeix en l’expedient amb NT 334-00116/10.

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 
gener del 2015
Tram. 337-00049/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 111585 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 07.04.2015

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, ge-
ner de 2015 perquè en tingueu coneixement i als efec-
tes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 26 de març de 2015

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 2502/2010, in-
terposat pel Defensor del Poble contra de-
terminats articles de la Llei 24/2009, del 23 
de desembre, del Síndic de Greuges
Tram. 381-00003/08

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 109313 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 17.03.2015

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel Presiden-
te, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Or-
tega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don An-
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drés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Va-
res García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro 
González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez 
Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistra-
dos, ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2502/2010, 
interpuesto por el Defensor del Pueblo contra determi-
nados preceptos de la Ley del Parlamento de Catalu-
ña 24/2009, de 23 diciembre, del Síndic de Greuges. 
Ha comparecido sin formular alegaciones el Gobierno 
de la Nación, representado por el Abogado del Esta-
do. Han comparecido y formulado alegaciones el Par-
lamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña, por medio de sus respectivas representa-
ciones procesales. Ha sido Ponente el Magistrado don 
Santiago Martínez-Vares García, quien expresa el pa-
recer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. En escrito presentado el 24 marzo 2010, el Defen-
sor del Pueblo interpuso recurso de inconstitucionali-
dad contra los artículos 1 b), 3.1, 26 b) y c) y 78, y 
contra el título VIII en su integridad, artículos 68 a 77 
ambos inclusive, de la Ley del Parlamento de Catalu-
ña 24/2009, de 23 diciembre, del Síndic de Greuges. 
Según el recurso de inconstitucionalidad, los artículos 
impugnados incurrirían en las siguientes violaciones 
constitucionales:

a) El art. 3.1 de la Ley 24/2009 atribuye al Síndic de 
Greuges la supervisión de la actividad de las Adminis-
traciones, organismos, empresas y personas a que se 
refiere el art. 78.1 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de 
julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña (EAC, o nuevo Estatuto). La demanda reitera los 
fundamentos de la demanda de inconstitucionalidad 
interpuesta por el Defensor del Pueblo contra el segun-
do inciso del art. 78.1 EAC, desarrollado en el art. 3.1 
de la Ley 24/2009, por consagrar la supervisión «con 
carácter exclusivo» del Síndic de Greuges, que excluye 
la actuación del Defensor del Pueblo, contradiciendo 
el art. 54 CE en cuanto a las competencias de super-
visión del Defensor del Pueblo, y al art. 14 CE, por la 
injustificada desigualdad que provoca entre los titula-
res de derechos y libertades fundamentales según la 
Administración responsable de la actividad que afecta 
los derechos.

b) El art. 26 de la Ley 24/2009 prevé la supervisión 
por el Síndic de Greuges de la actividad de «b) La Ad-

ministración local» y «c) Los organismos públicos o 
privados que están vinculados ...a la Administración 
local o que dependen de ésta, incluidos en cualquier 
caso los organismos autónomos, empresas públicas, 
agencias, corporaciones, sociedades civiles, socieda-
des mercantiles, consorcios, fundaciones públicas y 
fundaciones privadas, en los términos establecidos en 
el art. 78.1 del Estatuto». Las referencias incondicio-
nadas a la «Administración local» de los incisos «b» y 
«c» de este artículo reciben análogos reproches de in-
constitucionalidad que los formulados por el Defensor 
del Pueblo contra el art. 78.1, último inciso, EAC, del 
que el art. 26 de la Ley 24/2009 es desarrollo. Por las 
mismas razones que el precepto del Estatuto, debe ser 
declarada la inconstitucionalidad de los incisos del art. 
26 de la Ley 24/2009 «la Administración local» y «o a 
la Administración local», que comprenden la totalidad 
de la actividad de la Administración local y de los or-
ganismos vinculados a ella, contradiciendo los arts. 54 
y 137 CE, desconociendo la competencia del Defensor 
del Pueblo y la doctrina del Tribunal Constitucional 
sobre las facultades de supervisión de los comisiona-
dos parlamentarios y el Defensor del Pueblo sobre las 
Administraciones locales.

c) El art. 78 de la Ley 24/2009, bajo el epígrafe «re-
laciones de cooperación con el Defensor del Pueblo» 
desarrolla el art. 78.2 EAC. Es impugnado por desco-
nocer las competencias de las Cortes Generales y de 
su alto comisionado para regular las relaciones entre el 
Defensor del Pueblo y los comisionados parlamenta-
rios autonómicos, infringiendo los arts. 54 y 66.2 CE.

También aquí repite el Defensor del Pueblo los funda-
mentos de su recurso contra el Estatuto de Autonomía, 
en el que alegó que el art. 78.2 EAC vulnera el art. 54 
CE, que llama para su desarrollo al legislador orgáni-
co ordinario y no al legislador orgánico especial de la 
reforma estatutaria, así como al art. 14 CE. Añade la 
presente demanda que una Ley autonómica tampoco 
puede regular la colaboración del Síndic de Greuges 
con el Defensor del Pueblo.

A mayor abundamiento, la demanda invoca el desco-
nocimiento de las previsiones del art.12 de la Ley Or-
gánica 3/1981, de 6 abril del Defensor del Pueblo, a la 
que se refiere el art. 54 CE, que, en su párrafo primero, 
establece que el Defensor del Pueblo podrá, en todo 
caso, supervisar por sí mismo la actividad en la Co-
munidad Autónoma, en el segundo párrafo impone a 
los comisionados parlamentarios autonómicos la obli-
gación de coordinarse con el Defensor del Pueblo, y 
prevé una facultad de iniciativa del Defensor del Pue-
blo para solicitar la cooperación de los comisionados.

d) El art. 1 b) de la Ley 24/2009 atribuye al Síndic 
de Greuges la condición de autoridad catalana para la 
prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, en el ámbito de actuación 
establecido en los arts. 3.1 y 69. El título VIII –de-
nominado «Prevención de la Tortura y otros Tratos o 
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Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes» (arts. 68 a 
77)– regula dicha atribución. Estos artículos son im-
pugnados por afectar a la competencia exclusiva del 
Estado en materia de «relaciones internacionales» 
que establece el art. 149.1.3 CE. Las Cortes Genera-
les, mediante la Ley Orgánica 1/2009 de 3 noviem-
bre, designaron al Defensor del Pueblo mecanismo 
nacional de prevención de la tortura del Protocolo 
facultativo de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes, adoptado por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 
2002, y ratificado por España el 3 de marzo de 2006. 
Con la Ley 24/2009, de 23 de diciembre, el Parlamen-
to de Cataluña pretende hacer lo propio con el Síndic 
de Greuges, en una decisión inconstitucional no solo 
según la estricta literalidad del art. 149.1.3 CE, sino 
también según su interpretación por el Tribunal Cons-
titucional (STC 165/1994, de 26 de mayo). Aunque el 
preámbulo de la Ley 24/2009 pretenda fundar esta de-
signación del Síndic de Greuges en lo dispuesto en el 
art. 196.4 EAC, que encomienda a la Generalitat que 
en el ámbito de sus competencias adopte las medidas 
necesarias para ejecutar las obligaciones derivadas de 
los tratados y convenios internacionales, no está en el 
ámbito de las competencias autonómicas comprome-
ter la voluntad del Estado sobre quién debe ser este 
mecanismo. Son las Cortes Generales las que tienen la 
competencia y las que han decidido que exista un so-
lo mecanismo de prevención, el Defensor del Pueblo, 
el cual es competente para la supervisión de todas las 
Administraciones, incluida la de la Generalitat, en lo 
que se refiere al control de los lugares de privación de 
libertad en el marco del Protocolo.

2. Por providencia de 14 abril 2010, el Pleno de este 
Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de incons-
titucionalidad, dar traslado de la demanda, conforme 
establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados 
y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Go-
bierno a través del Ministro de Justicia, así como al 
Gobierno y al Parlamento de Cataluña por conducto 
de sus Presidentes, al objeto de que en el plazo de 15 
días se personaran en el procedimiento y formularan 
las alegaciones que estimaran convenientes, y publicar 
la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Esta-
do y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. Por escrito registrado el 28 de abril de 2010, se per-
sonó en el procedimiento el Senado y ofreció su cola-
boración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Por escrito 
registrado el 29 de abril de 2010, el Congreso de los 
Diputados se personó ofreciendo también su colabora-
ción a los efectos del art. 88.1 LOTC.

4. El 27 de abril de 2010, el Abogado del Estado, en 
nombre del Gobierno, presentó escrito personándose 
en el recurso, en el que se solicitaba fuera prorroga-
do el plazo concedido para formular alegaciones. Por 

providencia de 29 de abril de 2010 se tuvo por per-
sonado al Gobierno, y se prorrogó en ocho días más 
aquel plazo.

5. El Parlamento de Cataluña se personó en el proce-
dimiento por escrito presentado el 30 de abril de 2010, 
y solicitó la concesión de una prórroga para formular 
alegaciones.

6. La Generalitat de Cataluña se personó en el proce-
dimiento por escrito presentado el 6 de mayo de 2010. 
Igualmente solicitó una prórroga del plazo para efec-
tuar las alegaciones hasta el máximo legalmente po-
sible.

7. Por providencia de 7 de mayo de 2010 se incorpo-
raron los escritos del Parlamento y la Generalitat de 
Cataluña, se les tuvo por personados, y se acordó pro-
rrogar en ocho días más el plazo concedido por la pro-
videncia de 14 de abril.

8. El Abogado del Estado, por escrito de 12 de mayo 
de 2010, comunica que la subcomisión de seguimien-
to normativo prevención y solución de conflictos de la 
Comisión bilateral Generalitat-Estado había acorda-
do iniciar negociaciones para resolver las discrepan-
cias competenciales suscitadas en relación con el art. 
1, el título VIII y preceptos concordantes de la Ley 
24/2009, del Síndic de Greuges, designar un grupo de 
trabajo para proponer a la Subcomisión la solución que 
procediera, y comunicar el acuerdo al Tribunal Cons-
titucional a los efectos previstos en el art. 33.2 LOTC. 
Manifestando que, abierto el procedimiento concilia-
torio, de conformidad con sus disposiciones orgánicas, 
era su intención no formular alegaciones, aunque soli-
citaba se le notifique en su día la Sentencia que ponga 
fin al proceso.

9. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, cumpli-
mentó el trámite conferido mediante escrito presenta-
do en este Tribunal el 21 de mayo de 2010, en el que 
realiza las siguientes alegaciones:

a) Sobre el art. 3.1 de la Ley 24/2009, la Generalitat 
también reitera sus alegaciones al recurso del Defen-
sor del Pueblo contra el art. 78.1 EAC, manteniendo 
que el Defensor del Pueblo no puede ser ajeno al prin-
cipio de autonomía del art. 2 CE, de manera que su 
función de control de la Administración no se proyec-
ta por encima de la organización territorial del Estado 
y del régimen de distribución de competencias y, en 
concreto, de las que corresponden al Síndic de Greu-
ges. En cualquier caso, el Estatuto y la legislación vi-
gente prevén mecanismos de relación y colaboración 
que permitirían al Defensor del Pueblo conocer de las 
actuaciones presuntamente lesivas de derechos funda-
mentales antes de interponer los correspondientes re-
cursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.

b) Son plenamente constitucionales los incisos «la Ad-
ministración local» y «o a la Administración local», 
de las letras b) y c), respectivamente, del art. 26 de la 
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Ley 24/2009. Las funciones de supervisión del Síndic 
de Greuges están reconocidas en el art. 78 EAC, que 
también reconoce en su párrafo segundo que el Defen-
sor del Pueblo tiene en Cataluña facultades de control 
sobre la Administración del Estado, y funciones de ga-
rantía de los derechos de los ciudadanos, puesto que 
está legitimado para interponer recursos de amparo y 
de inconstitucionalidad. Este reconocimiento justifica 
la previsión de la necesaria relación de colaboración 
del Defensor del Pueblo con el Síndic de Greuges. Por 
otro lado, prever la capacidad del Defensor del Pue-
blo para supervisar la actividad de la Administración 
local en Cataluña no indica que la supervisión sea ex-
clusiva.

El reconocimiento constitucional de la autonomía de 
los entes locales se traduce en una garantía institucio-
nal de los elementos esenciales del autogobierno de los 
entes locales territoriales, sin que esa garantía institu-
cional impida la previsión de controles externos sobre 
los entes locales, entre otros por el Síndic de Greuges. 
Esta supervisión no limita la autonomía local debido a 
que no tiene incidencia directa e inmediata en las re-
soluciones de las Administraciones municipales que el 
Síndic de Greuges no puede obligar a modificar. Por 
último, los sujetos titulares de los derechos y libertades 
reconocidos en la Constitución y de los derechos esta-
tutarios no deben perder la garantía de la intervención 
del Síndic de Greuges ante la Administración local.

c) El art.78 de la Ley 24/2009 no impone un proce-
dimiento de coordinación entre Defensor del Pueblo 
y Síndic de Greuges sino que establece un principio 
que deriva de la doctrina constitucional; la necesidad 
de colaboración y coordinación. Este art. 78 de la Ley 
24/2009 encaja con las disposiciones del Estatuto, la 
Constitución, y la Ley Orgánica 3/1981, de 6 abril del 
Defensor del Pueblo, en las que se reconoce la necesi-
dad de colaboración y de coordinación entre el Defen-
sor del Pueblo y el Síndic de Greuges.

d) La designación del Síndic de Greuges como me-
canismo nacional de prevención de la tortura por el 
art. 1 b) y su regulación en el título VIII de la Ley 
24/2009 es ejecución interna del Protocolo en mate-
rias que son competencia de la Generalitat, y no incide 
en la reserva estatal ni la perturba o condiciona, con lo 
que se cumplen los requisitos establecidos por la STC 
165/1994 para que las Comunidades Autónomas lle-
ven a cabo actividades con proyección exterior. En el 
Protocolo se prevé que los Estados establezcan uno o 
varios mecanismos nacionales de prevención, siempre 
que estos cumplan determinadas características, que 
se dan en el Síndic de Greuges. Una vez designado el 
Síndic de Greuges, es el Estado, en tanto que sujeto 
internacional, el que debe comunicar formalmente su 
designación al organismo competente de las Naciones 
Unidas. Tampoco la atribución al Defensor del Pueblo 
del ejercicio de las funciones de mecanismo nacional 
por el art. 3 de la Ley Orgánica 1/2009 impide que el 

Parlamento de Cataluña establezca su propio mecanis-
mo para actuar en aquellos ámbitos materiales en los 
que la Generalitat asumió competencias. Todo ello sin 
perjuicio de que los distintos mecanismos nacionales 
de prevención designados por España deberán coor-
dinar el ejercicio de sus funciones, y lo cierto es que 
la Ley 24/2009 no solamente no impide esta coordi-
nación sino que la promueve y prevé en diversos ar-
tículos.

Por todo lo cual el Letrado del Gobierno de la Gene-
ralitat solicita que, previos los trámites oportunos, se 
dicte sentencia que desestime íntegramente el recur-
so y declare que los preceptos impugnados de la Ley 
24/2009 resultan plenamente conformes con la Cons-
titución española.

10. El Letrado del Parlamento de Cataluña cumpli-
mentó el trámite conferido mediante escrito presenta-
do en este Tribunal el 26 de mayo de 2010, en el que 
insta que se desestime el recurso de inconstitucionali-
dad según las siguientes alegaciones:

a) La supervisión del Síndic de Greuges «con carácter 
exclusivo» sobre toda la Administración de la Genera-
litat no es contraria a los artículos 54 y 14 de la Cons-
titución. Según el principio autonómico del art. 2 CE 
y la competencia exclusiva de la Generalitat de Cata-
luña sobre sus instituciones de autogobierno, el defen-
sor autonómico debe tener el control exclusivo de la 
Administración que depende del Gobierno autonómi-
co. La referencia del art. 54 CE a la «administración» 
no especifica a cuál o cuáles se refiere, y si la Consti-
tución hubiera querido que abarcase a cualquiera o a 
todas las Administraciones públicas lo habría dicho o 
expresado usando la palabra en plural.

El Estatuto de Autonomía es una Ley Orgánica de ca-
rácter especial, que de acuerdo con la Constitución es-
tablece el estatuto y funciones del Síndic de Greuges 
como institución homóloga y no subordinada al De-
fensor del Pueblo al que reserva en su art. 78.1 el ám-
bito de la administración de la Generalitat. La exclu-
sividad sin embargo no es total, hay dos ámbitos de 
competencia de la Generalitat en los que el Defensor 
del Pueblo es el único que puede actuar, sin que que-
pa otra intervención del Síndic de Greuges que la de 
sugerencia o colaboración: interponer recurso de in-
constitucionalidad si el Defensor del Pueblo considera 
que una ley del Parlamento catalán fuera contraria a la 
Constitución (art. 32 LOTC), y, en segundo lugar, pro-
mover recurso de amparo si la actuación de Adminis-
tración autonómica conculca los derechos fundamen-
tales (art. 46.1 LOTC).

Añade dos argumentos más. La capacidad de actua-
ción de un ombudsman debe venir referida a la del ór-
gano del que actúa como comisionado, de manera que 
el Defensor del Pueblo no debe ejercer el control de la 
Administración autonómica puesto que son muy limi-
tadas y excepcionales las actuaciones de control que 
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las Cortes Generales pueden efectuar sobre el Gobier-
no y la Administración autonómica, en cambio estas 
funciones deben corresponder al Síndic de Greuges. 
En segundo lugar, el derecho comparado muestra que 
en los Estados compuestos donde coexisten institucio-
nes de ombudsman en las áreas federal o estatal con 
otras de ámbito estatal y regional, la articulación com-
petencial entre ambas está regulada en los términos de 
exclusividad que establece el art. 78.1 EAC.

b) La supervisión del Síndic de Greuges sobre los en-
tes locales y organismos públicos y privados que de 
ellos dependen, establecida en el art. 26 de la Ley 
24/2009, versa sobre las materias en las que la Gene-
ralitat tiene competencias. Es un error del recurrente 
predicar de una Ley Orgánica especial, el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, la doctrina constitucional so-
bre normas infraestatutarias, que no puede trasladarse 
a la interpretación de la norma estatutaria porque esta, 
a su vez, es la que deviene parámetro de constituciona-
lidad, ciertamente integrada y conforme a la Constitu-
ción. La autonomía de los entes locales no impide los 
controles externos como el ejercido por el Síndic de 
Greuges, así como por otros órganos y medios de con-
trol de la actuación de los entes locales cuya existencia 
no se cuestiona, como la Agencia Catalana de Protec-
ción de Datos y la Sindicatura de Comptes.

c) El art. 78 de la Ley 24/2009 es conforme al bloque 
de constitucionalidad siempre que se interprete co-
rrectamente en el contexto del Estado de las Autono-
mías. En este contexto, el art. 78.2 del Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña reconoce y exige la colaboración 
entre el Síndic y el Defensor del Pueblo, sin configu-
rarla bajo una forma jurídica concreta, previendo que 
ambas instituciones la establezcan de la manera más 
respetuosa y eficiente posible. Este artículo del Esta-
tuto ofrece además pautas hermenéuticas suficientes 
para determinar el alcance de los convenios de cola-
boración o, simplemente, de la práctica diaria de las 
relaciones entre ambas instituciones. Los supuestos 
que este precepto prevé son plenamente respetuosos 
para con las competencias respectivas de uno y otro, 
y constituyen un mínimo indispensable para esa co-
laboración.

d) El art. 1 b) y el título VIII de la Ley 24/2009 no 
invaden la competencia exclusiva del Estado sobre re-
laciones internacionales del art. 149.1.3 CE, según re-
sulta del art. 196.4 EAC y, fundamentalmente, de la 
doctrina de la STC 165/1994 con la que se amplia-
ron notablemente algunas líneas interpretativas con-
templadas por la doctrina anterior (STC 80/1993). De 
acuerdo con dicha doctrina, mientras no incidan en el 
núcleo reservado al Estado por el art. 149.1.3 CE, las 
Comunidades Autónomas pueden realizar actividades 
enmarcadas genéricamente en el concepto llamado 
«acción exterior», siempre de acuerdo con las compe-
tencias que les atribuya el respectivo estatuto de auto-
nomía y con la legítima finalidad de hacerlas efectivas.

e) La atribución al Síndic de Greuges por la Ley 
24/2009 de la condición de autoridad catalana para la 
prevención de la tortura es conforme, además de con 
la Constitución, con el Estatuto de Autonomía, el Pro-
tocolo y la modificación de la Ley Orgánica del De-
fensor del Pueblo por la Ley Orgánica 1/2009.

El art. 196.4 EAC prevé: «La Generalitat debe adoptar 
las medidas necesarias para ejecutar las obligaciones 
derivadas de los tratados y los convenios internaciona-
les ratificados por España o que vinculen al Estado en 
el ámbito de sus competencias.»; y la Generalitat tiene 
competencias en la materia objeto de regulación por 
el Protocolo.

El Protocolo permite la creación de uno o varios «me-
canismos nacionales de prevención» en cada Estado, 
que los establece, designa o mantiene según su orde-
namiento interno, y que en los Estados compuestos los 
mecanismos que establezcan las «entidades descentra-
lizadas» puedan ser designados mecanismos naciona-
les de prevención. Es una cuestión diferente de la de-
signación la comunicación formal del establecimiento 
de la designación, de la autoridad catalana, al organis-
mo competente de las Naciones Unidas.

La modificación de la Ley Orgánica del Defensor del 
Pueblo por la Ley Orgánica 1/2009, según el principio 
de interpretación conforme a la Constitución, permite 
entender que la atribución que hace al Defensor del 
Pueblo de las funciones del mecanismo nacional de 
prevención de la tortura no excluye la posibilidad de 
que existan otros mecanismos nacionales establecidos 
por las Comunidades Autónomas.

La prevención de la tortura y otros tratos o penas crue-
les, inhumanos o degradantes, son funciones compe-
tencia de la Generalitat, y específicamente del Síndic 
de Greuges en ejercicio de su función de protección 
y defensa de los derechos de las personas, aunque se 
ejercite de manera concurrente con la que mantiene 
genéricamente el Estado, y específicamente los Tri-
bunales, el Tribunal Constitucional, y el Defensor del 
Pueblo, entre otros.

11. Por providencia 3 de marzo de dos mil quince se 
señaló para deliberación y votación de la presente Sen-
tencia el día 5 del mismo mes y año.

II. Fundamentos juridicos

1. El Defensor del Pueblo impugna de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 24/2009, de 23 diciembre, del Sín-
dic de Greuges los arts. 1 b), 3.1, 26 apartados b) y c), 
incisos «la administración local» y «o a la administra-
ción local» y art. 78, y el título VIII en su integridad, 
arts. 68 a 77, ambos inclusive.

La demanda del Defensor del Pueblo considera in-
constitucional los arts. 3.1 y 26, apartados b) y c), de la 
Ley 24/2009 por atribuir al Síndic de Greuges faculta-
des de supervisión sobre la Administración local y los 
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organismos de ella dependientes, sin limitarlas a aque-
llas materias en las que el Estatuto atribuye competen-
cias a la Comunidad Autónoma, y que ésta, además, 
hubiera transferido o delegado en los entes locales. 
Con ello se vulneran las competencias que correspon-
den al Defensor del Pueblo según el art. 54 CE, y la 
autonomía local garantizada en el art. 137 CE. Por su 
parte, el art. 78 de la Ley 24/2009 es considerado in-
constitucional por establecer la suscripción de conve-
nios entre el Síndic de Greuges y el Defensor del Pue-
blo para concretar el régimen de colaboración entre 
ambas instituciones, infringiendo los arts. 54 y 66.2 
CE, de los que resulta la competencia de las Cortes 
Generales y del Defensor del Pueblo para regular las 
relaciones de éste último con los comisionados parla-
mentarios autonómicos.

La creación de un mecanismo nacional de prevención 
de la tortura está prevista en el Protocolo facultativo 
de la convención de las Naciones Unidas contra la tor-
tura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes, adoptado por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas el 18 de diciembre de 2002, y ratificado 
por España el 3 de marzo de 2006. El Defensor del 
Pueblo impugna el art. 1.b) de la Ley 24/2009 porque 
atribuye al Síndic de Greuges la condición de «Auto-
ridad Catalana para la Prevención de la Tortura y de 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes»; esta atribución está regulada en el título VIII de 
la Ley 24/2009, denominado «Prevención de la Tor-
tura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De-
gradantes», que incluyen los arts. 68 a 77, todos ellos 
impugnados. El Defensor del Pueblo alega la inconsti-
tucionalidad de todos éstos preceptos, por vulnerar la 
competencia exclusiva del Estado en materia de rela-
ciones internacionales que establece el art.149.1.3 CE, 
y que se ejercitó por las Cortes Generales, mediante 
la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, designan-
do al Defensor del Pueblo mecanismo nacional de pre-
vención de la tortura del Protocolo facultativo.

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña se opone al 
recurso del Defensor del Pueblo, alegando que los arts. 
3.1, 26 apartados b) y c), y 78 de la Ley 24/2009 deben 
ser interpretados según el principio de autonomía del 
art. 2 CE. El art. 78.2 EAC reconoce al Defensor del 
Pueblo facultades de control sobre la Administración 
del Estado y funciones de garantía de los derechos de 
los ciudadanos, puesto que está legitimado para inter-
poner recursos de amparo y de inconstitucionalidad, 
lo que justifica la previsión de la necesaria relación de 
colaboración con el Síndic de Greuges. Por otro lado, 
la autonomía de los entes locales no impide controles 
externos, entre otros por el Síndic de Greuges.

Entiende el Gobierno de la Generalitat que el art. 1 b) 
y el título VIII de la Ley 24/2009 no afectan a la com-
petencia exclusiva del Estado en materia de relaciones 
internacionales, en cuanto se cumplen los requisitos es-
tablecidos en la STC 165/1994 para que las Comunida-

des Autónomas lleven a cabo actividades con proyec-
ción exterior. La atribución al Defensor del Pueblo del 
ejercicio de las funciones de mecanismo nacional por la 
Ley Orgánica 1/2009 no impide que el Parlamento de 
Cataluña establezca su propio mecanismo para actuar 
en los ámbitos materiales en los que la Generalitat tiene 
competencias, y que sea después el Estado, como sujeto 
internacional, el que comunique la designación al orga-
nismo internacional correspondiente.

El Parlamento de Cataluña igualmente se opone a la 
demanda, alegando la constitucionalidad de los arts. 
3.1, 26 y 78 de la Ley 24/2009, porque, en los dos pri-
meros, no se veta la intervención del Defensor del Pue-
blo en el ámbito de la Generalitat, donde existen dos 
ámbitos de competencia en los que éste es el único que 
puede actuar: interponer recurso de inconstitucionali-
dad y promover recurso de amparo. El Síndic de Greu-
ges ejerce su actividad respecto de los entes locales de 
Cataluña, teniendo en cuenta la regulación que hace el 
Estatuto de la Administración local y de las compe-
tencias de la Generalitat respecto a esas entidades. El 
art. 78 de la Ley 24/2009, por su parte, no pretende re-
gular al Defensor del Pueblo ni imponerle un procedi-
miento de coordinación con el Síndic de Greuges; sólo 
recoge el principio de colaboración y coordinación en-
tre Estado y Comunidades Autónomas.

También el Parlamento de Cataluña considera que la 
Ley 24/2009 no invade la competencia exclusiva del 
Estado sobre relaciones internacionales del art. 149.1.3 
CE, ya que, siguiendo la doctrina de la STC 165/1994, 
las Comunidades Autónomas, en tanto no incidan en 
el núcleo reservado al Estado por el art. 149.1.3 CE, 
pueden realizar actividades enmarcadas genéricamen-
te en el concepto llamado acción exterior, de acuerdo 
con las competencias que les atribuya el correspon-
diente estatuto de autonomía y con la legítima finali-
dad de hacerlas efectivas. Considera que tal atribución 
competencial deriva del art. 196.4 EAC que atribuye 
a la el deber de adoptar las medidas necesarias para 
ejecutar las obligaciones derivadas de los tratados y 
los convenios internacionales ratificados por Espa-
ña o que vinculen al Estado en el ámbito de sus com-
petencias. El principio de interpretación conforme a 
la Constitución, aplicado a la modificación de la Ley 
Orgánica del Defensor del Pueblo por Ley Orgánica 
1/2009 que atribuye al Defensor del Pueblo las funcio-
nes del mecanismo nacional de prevención de la tor-
tura, permitiría además otros mecanismos nacionales 
establecidos por las Comunidades Autónomas.

2. Los artículos impugnados pueden dividirse en dos 
grupos. Un primer grupo estaría formado por los arts. 
3.1, 26 b), inciso «la administración local», y c), inciso 
«o a la administración local», y el art. 78, que, según 
la demanda, guardan directa relación con los repro-
ches de inconstitucionalidad que el Defensor del Pue-
blo formuló al art. 78 de la Ley Orgánica 6/2006, de 
19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
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Cataluña (EAC), en el recurso de inconstitucionalidad 
8675-2006. El segundo grupo estaría formado por el 
resto de los artículos impugnados: el art. 1 b) y todo el 
Título VIII (arts. 68 a 77, ambos inclusive), en los que 
se regula la atribución al Síndic de Greuges de la con-
dición de Autoridad Catalana para la Prevención de la 
Tortura y de otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes.

3. Dentro del primer grupo de artículos impugnados, 
se cuestiona el art. 3.1 por establecer la supervisión 
del Síndic de Greuges «con carácter exclusivo» sobre 
la actividad administrativa autonómica, en todos los 
órdenes, que impediría la actuación del Defensor del 
Pueblo, vulnerándose el art. 54 CE.

En segundo lugar, se alega que el art. 26 b) inciso «la 
administración local» y c) inciso «o a la administra-
ción local» atribuyen al Síndic de Greuges la super-
visión sobre la totalidad de la actividad de la admi-
nistración local y de los organismos vinculados a ella, 
desconociendo la competencia del Defensor del Pue-
blo, y la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las 
facultades de supervisión del Defensor del Pueblo y 
Comisionados parlamentarios autonómicos sobre di-
chas corporaciones.

El art. 78 Ley 24/2009 es objeto de impugnación por 
desconocer las competencias de las Cortes Generales 
para regular las relaciones entre el Defensor del Pue-
blo y los Comisionados parlamentarios autonómicos.

Este grupo de impugnaciones ha quedado resuelto en 
las Sentencias dictadas en los recursos de inconstitu-
cionalidad contra la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de ju-
lio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

La STC 31/2010, de 28 de junio (FJ 33), resolvió la 
impugnación del apartado primero del art. 78 EAC, 
concretamente por atribuir al Síndic de Greuges la 
función de supervisar la actividad administrativa au-
tonómica, en todos los órdenes, «con carácter exclusi-
vo», ya que con esa exclusividad se haría imposible la 
actuación del Defensor del Pueblo respecto de la Ad-
ministración catalana, vulnerándose el art. 54 CE. In-
dicamos entonces que la garantía extrajurisdiccional 
propia del Defensor del Pueblo no puede limitarse en 
su alcance a la supervisión de la Administración cen-
tral del Estado, sino que ha de comprender a cuales-
quiera Administraciones públicas en aras de la per-
fecta cobertura de las garantías constitucionales de 
los derechos respecto de todas las variables del poder 
público. En consecuencia, declaramos en dicha Sen-
tencia inconstitucional y nulo el inciso «con carácter 
exclusivo» contenido en el art. 78.1 EAC.

Sobre la base de la anterior Sentencia, la STC 137/2010, 
de 16 de diciembre (FJ 7), razonó que declarada la in-
constitucionalidad de la exclusividad del Síndic de 
Greuges en el ejercicio de la función de protección y 
defensa de los derechos y las libertades reconocidos 
por la Constitución y el EAC, sin embargo, no es in-

constitucional el hecho de que al Síndic de Greuges 
se le encargue la supervisión de la actividad de la Ad-
ministración local de Cataluña y la de los organismos 
públicos o privados vinculados que dependen de la 
misma (art. 78.1 EAC), pues, sin formar parte de la 
Administración de la Generalitat, las Administracio-
nes locales están reguladas en el Estatuto de Autono-
mía. No obstante, dicha supervisión, no podrá consi-
derarse exclusiva ni excluyente de la supervisión del 
Defensor del Pueblo en cuanto que ésta lo es de todas 
las Administraciones Públicas, ya sean estatales, auto-
nómicas o locales.

Habiendo sido declarada la inconstitucionalidad del in-
ciso «con carácter exclusivo» del apartado 1 del art. 78 
EAC (STC 31/2010, FJ 33), la remisión que hace el art. 
3.1 de la Ley 24/2009 al art. 78.1 EAC se hace a un ar-
tículo depurado de inconstitucionalidad, en el que ya no 
existe la expresión «con carácter exclusivo». De forma 
que queda preservada la competencia del Defensor del 
Pueblo para supervisar no sólo a la Administración cen-
tral del Estado, sino a cualesquiera Administración pú-
blica en Cataluña.

Lo mismo es aplicable a la impugnación de los incisos 
«la administración local»«y «o a la administración lo-
cal», de las letras b) y c) del art. 26, que prevé la super-
visión por el Síndic de Greuges de la Administración 
local y de los organismos públicos y privados vincu-
lados con ésta que, igualmente por remisión expresa, 
se realiza en los términos del art. 78.1 EAC. Una vez 
depurado éste artículo del Estatuto, la supervisión del 
Síndic de Greuges sobre la Administración local y los 
organismos vinculados a ella no es exclusiva, con lo 
que no excluye la del Defensor del Pueblo.

El último precepto de éste primer grupo es el art. 78 
de la Ley 24/2009, que regula las relaciones de cola-
boración del Síndic de Greuges con el Defensor del 
Pueblo. El Defensor del Pueblo impugna éste precepto 
porque, entiende, regula la colaboración entre el Sín-
dic de Greuges y el Defensor del Pueblo, vulnerando 
de esta forma las competencias de las Cortes Gene-
rales para regular las relaciones entre el Defensor del 
Pueblo y los Comisionados Parlamentarios autonómi-
cos, con infracción de la Constitución en sus arts. 54 
(Defensor del Pueblo) y 66.2 (potestad legislativa del 
Estado). Esta cuestión quedó resuelta en la antes citada 
STC 137/2010 (FJ 7), dictada en recurso del Defensor 
del Pueblo. La inclusión del llamado principio de coo-
peración en el art. 78.2 EAC y en el art. 78 de la Ley 
24/2009 de desarrollo de aquél, está condicionada por 
el principio de voluntariedad. De manera que la pre-
visión de la cooperación en el Estatuto o en normas 
autonómicas no impone nada al Estado, que puede ac-
tuar con plena libertad. De acuerdo con esta doctrina, 
no procede declarar que el art. 78 de la Ley 24/2009 
es inconstitucional.

4. El segundo grupo de preceptos impugnados inclu-
ye el art. 1 b) de la Ley 24/2009, que atribuye al Sín-
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dic de Greuges la condición de autoridad catalana para 
la prevención de la tortura y de otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes; y el título VIII –
denominado «Prevención de la Tortura y otros Tra-
tos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes» (arts. 
68 a 77, ambos inclusive)– que regula la atribución. 
El Defensor del Pueblo impugna estos artículos por-
que vulneran la competencia exclusiva del Estado en 
materia de relaciones internacionales que establece el 
art. 149.1.3 CE; incumplen la doctrina constitucional 
sobre este precepto desarrollada en la STC 165/1994, 
de 26 de mayo; y contradicen la Ley Orgánica 1/2009, 
de 3 de noviembre, en la que las Cortes Generales de-
signaron al Defensor del Pueblo mecanismo nacional 
de prevención de la tortura. En cambio, el Gobierno 
y el Parlamento de Cataluña consideran que la regu-
lación impugnada no incide en el núcleo reservado al 
Estado por el art. 149.1.3 CE. Se trataría por el contra-
rio de una actividad de la Comunidad Autónoma en-
marcada genéricamente en el concepto de actividades 
con proyección exterior, que permite al Parlamento de 
Cataluña establecer un mecanismo de prevención de 
la tortura para actuar en los ámbitos materiales en los 
que la Generalitat ostenta competencias. Una vez es-
tablecido el mecanismo por la Comunidad Autónoma, 
es el Estado, en tanto sujeto internacional, el que lo 
debe designar ante el organismo internacional corres-
pondiente.

El Protocolo facultativo de la Convención contra la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o de-
gradantes, hecho en Nueva York el 18 de diciembre 
de 2002 y ratificado por España en 2006, tiene como 
objetivo establecer un sistema de visitas periódicas a 
cargo de órganos independientes, unos internacionales 
y otros nacionales, a los lugares en que se encuentren 
personas privadas de su libertad, con el fin de preve-
nir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes (art. 1). Para ello los Estados partes 
establecen un sistema preventivo, no judicial, consti-
tuido por un órgano internacional (Subcomité para la 
Prevención) y por uno o varios, si así lo decide cada 
Estado, órganos nacionales (mecanismo nacional de 
prevención), que realizarán visitas a cualquier lugar 
bajo la jurisdicción y control del Estado en el que se 
encuentren o pudieran encontrarse personas privadas 
de libertad (arts. 2 y 3). A estos efectos, por privación 
de libertad se entiende cualquier forma de detención 
o encarcelamiento o de custodia de una persona por 
orden de una autoridad judicial o administrativa o de 
otra autoridad pública, en una institución pública o 
privada de la cual no pueda salir libremente (art. 4).

El art. 17 del Protocolo dispone: «Cada Estado Parte 
mantendrá, designará o creará, a más tardar un año 
después de la entrada en vigor del presente Protocolo 
o de su ratificación o adhesión, uno o varios mecanis-
mos nacionales independientes para la prevención de 
la tortura a nivel nacional. Los mecanismos estable-
cidos por entidades descentralizadas podrán ser de-

signados mecanismos nacionales de prevención a los 
efectos del presente Protocolo si se ajustan a sus dis-
posiciones.» Por ello la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de 
noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la 
legislación procesal para la implantación de la nueva 
oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, añadió 
una nueva disposición final única a la Ley Orgánica 
3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, dedica-
da al mecanismo nacional de prevención de la tortura, 
en los términos siguientes:

«Primero. El Defensor del Pueblo ejercerá las funcio-
nes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tor-
tura de conformidad con la Constitución, la presente 
Ley y el Protocolo facultativo de la Convención contra 
la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes.

Segundo. Se crea un Consejo Asesor como órgano de 
cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las 
funciones propias del Mecanismo Nacional de Pre-
vención, que será presidido por el Adjunto en el que 
el Defensor del Pueblo delegue las funciones previstas 
en esta disposición. El Reglamento determinará su es-
tructura, composición y funcionamiento.»

La Resolución de 25 de enero de 2012, de las Mesas 
del Congreso de los Diputados y del Senado, modificó 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Defensor del Pueblo, para adaptarlo a la modificación 
de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, mediante 
la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, al objeto 
de que asuma las funciones del mecanismo nacional de 
prevención. En concreto, la modificación establece la 
estructura, composición y funcionamiento del Consejo 
Asesor que prevé la reforma como órgano de coopera-
ción técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones 
propias del mecanismo nacional de prevención.

El Tribunal Constitucional, en la STC 165/1994, de 26 
de mayo, restringiendo la postura mantenida hasta en-
tonces, precisa el contenido del título competencial es-
tatal «relaciones internacionales» del art. 149.1.3 CE: 
«no puede en forma alguna excluirse que, para llevar 
a cabo correctamente las funciones que tenga atribui-
das, una Comunidad Autónoma haya de realizar deter-
minadas actividades, no ya sólo fuera de su territorio, 
sino incluso fuera de los límites territoriales de Espa-
ña» (STC 165/1994, FJ 3). Anteriormente, el Tribunal 
había afirmado que «el constituyente –en un precepto 
[art.149.1.3 CE] de alcance perfectamente meditado e 
inequívoco, según se deduce de sus antecedentes par-
lamentarios– ha reservado en exclusiva a los órganos 
centrales del Estado la totalidad de las competencias 
en materia de relaciones internacionales. Este carácter 
de la materia citada ya ha sido observado con anteriori-
dad, si bien escuetamente, por este Tribunal (así en las 
SSTC 44/1982, fundamento jurídico 4 y 154/1985, fun-
damento jurídico 5).» (STC 137/89, de 20 de julio, FJ 
3). Si bien inmediatamente, el Tribunal Constitucional 



13 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 534

4.87.10. INFORMACIó 97

matizó esta afirmación rechazando que «...cualquier 
relación, por lejana que sea, con temas en los que es-
tén involucrados otros países o ciudadanos extranjeros, 
implique por sí sólo o necesariamente que la compe-
tencia resulte atribuida a la regla “relaciones interna-
cionales”.» (STC 153/1989, de 5 de octubre, FJ 8). En 
posteriores Sentencias, el Tribunal consolida la doctri-
na que acepta que las Comunidades Autónomas rea-
licen actividades con proyección exterior: «la dimen-
sión externa de un asunto no puede servir para realizar 
una interpretación expansiva del art. 149.1.3 C.E., que 
venga a subsumir en la competencia estatal toda medi-
da dotada de una cierta incidencia exterior, por remota 
que sea, ya que si así fuera se produciría una reordena-
ción del propio orden constitucional de distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas» (STC 80/1993, FJ 3).

Sin embargo, la STC 165/1994, de 26 de mayo, tam-
bién estableció límites precisos a la acción exterior de 
las Comunidades Autónomas: «No obstante lo dicho, 
la posibilidad de que disponen las Comunidades Autó-
nomas, como parte del ejercicio de sus competencias, 
para llevar a cabo una actividad con proyección ex-
terna, así como el alcance que esa actividad pueda te-
ner, cuenta con un límite evidente: las reservas que la 
Constitución efectúa en favor del Estado, y, señalada-
mente, la reserva prevista en el art. 149.1.3 de la Cons-
titución, que confiere al Estado competencia exclu-
siva en materia de relaciones internacionales.» (STC 
165/1994, FJ 5).

La doctrina sobre actividades de las Comunidades 
Autónomas con proyección exterior y el alcance de 
la competencia exclusiva del Estado en materia de re-
laciones internacionales ha sido reiterada en la STC 
31/2010, de 28 de junio, FJ 125, con cita expresa de la 
STC 165/1994, de 26 de mayo, FFJJ 5 y 6, a los que se 
hace referencia por las partes en el presente recurso y 
posteriormente en la STC 118/2011, de 5 de julio, FJ 
10, citada a su vez por la 138/2011, de 14 de septiem-
bre, FJ 4.

Dicha doctrina puede sintetizarse, a los efectos que 
aquí y ahora interesan, en los siguientes extremos:

a) Las Comunidades Autónomas, como parte del ejer-
cicio de sus competencias, pueden llevar a cabo acti-
vidades con proyección exterior, si bien con el límite 
de las reservas que la Constitución efectúa a favor del 
Estado y, en particular, de la reserva prevista en el art. 
149.1.3 CE, que le confiere competencia exclusiva en 
materia de relaciones internacionales.

b) En la delimitación del alcance de la competencia 
exclusiva estatal del art. 149.1.3 CE es preciso tener 
en cuenta que no cabe identificar la materia relaciones 
internacionales con todo tipo de actividad con alcance 
o proyección exterior, ya que si así fuera se produci-
ría una reordenación del propio orden constitucional 
de distribución de competencias entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas, aunque en todo caso han de 
quedar fuera de la actividad con proyección exterior 
de las Comunidades Autónomas las actuaciones com-
prendidas en el referido título competencial.

c) Sin pretender una descripción exhaustiva de la re-
serva a favor del Estado del art. 149.1.3 CE, este Tri-
bunal ha identificado como algunos de los elementos 
esenciales que conforman su contenido los relativos a 
la celebración de tratados (ius contrahendi), a la repre-
sentación exterior del Estado (ius legationis), así co-
mo a la creación de obligaciones internacionales y a 
la responsabilidad internacional del Estado; en otras 
palabras, las relaciones internacionales objeto de la 
reserva contenida en el art. 149.1.3 CE son relaciones 
entre sujetos internacionales y regidas por el Derecho 
internacional, lo que supone, necesariamente, que las 
actividades con proyección exterior que pueden llevar 
a cabo las Comunidades Autónomas deben entenderse 
limitadas a aquellas que no impliquen el ejercicio de 
un ius contrahendi, no originen obligaciones inmedia-
tas y actuales frente a los poderes públicos extranje-
ros, no incidan en la política exterior del Estado y no 
generen responsabilidad de éste frente a Estados ex-
tranjeros u organizaciones inter o supranacionales.

d) Dentro de la competencia estatal, se sitúa la posibi-
lidad de establecer medidas que regulen y coordinen 
las actividades con proyección externa de las Comu-
nidades Autónomas, para evitar o remediar eventua-
les perjuicios sobre la dirección y puesta en ejecución 
de la política exterior que corresponde en exclusiva al 
Estado.

Aplicando esta doctrina al caso concreto enjuiciado, 
se aprecia que según el art.17 del Protocolo facultati-
vo, «[c]ada Estado Parte mantendrá, designará o crea-
rá ...uno o varios mecanismos nacionales independien-
tes para la prevención de la tortura a nivel nacional.» 
El mismo art. 17 prevé también que «[l]os mecanismos 
establecidos por entidades descentralizadas podrán 
ser designados mecanismos nacionales de prevención 
a los efectos del presente Protocolo si se ajustan a sus 
disposiciones.» En este artículo es patente que la «de-
signación» del mecanismo nacional de prevención 
prevista por los arts. 3 y 17 del Protocolo, sólo puede 
realizarla «cada Estado parte». Desde otro punto de 
vista, el Protocolo crea obligaciones internacionales y 
establece la responsabilidad internacional del Estado, 
que es el único responsable del cumplimiento del Pro-
tocolo, no sólo en cuanto a la designación del meca-
nismo o mecanismos nacionales, sino que es también 
responsable del resto de los deberes que impone el 
Protocolo, como la cooperación con el Subcomité para 
la Prevención, la garantía de independencia funcional 
de los mecanismos nacionales de prevención, facilitar 
el cumplimiento de su mandato, o publicar y difundir 
los informes anuales de los mecanismos nacionales de 
prevención, entre otros.
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En consecuencia, el art. 149.1.3, según fue interpreta-
do por la STC 165/1994, de 26 de mayo, no es com-
patible con una situación como la que plantea la Ley 
24/2009 en los preceptos impugnados. El Protocolo 
ha sido firmado y ratificado por el Estado en ejerci-
cio de sus propias competencias en «materias tan ca-
racterísticas del ordenamiento internacional como son 
las relativas a la celebración de tratados (ius contra-
hendi), y a la representación exterior del Estado (ius 
legationis), así como a la creación de obligaciones in-
ternacionales y a la responsabilidad internacional del 
Estado (SSTC 137/1987, 153/1989 y 80/1993)» (STC 
165/1994, FJ 5). No se trata de un supuesto dudoso, de 
un aspecto de la competencia respecto del que el Tri-
bunal Constitucional no se hubiera pronunciado, sino 
del núcleo esencial de la competencia exclusiva, per-
fectamente delimitado, compuesto de las materias ca-
racterísticas del derecho internacional, sobre las que 
las Comunidades Autónomas carecen de competencia. 
Sólo el Estado ostenta competencia para designar los 
mecanismos nacionales de prevención que establece el 
Protocolo, así como para decidir si han de ser uno o 
varios. La designación por la Comunidad Autónoma 
de un mecanismo de prevención vulnera la competen-
cia estatal y las normas estatales que designan el me-
canismo. Dicha designación del mecanismo nacional 
de prevención, tampoco puede tener amparo compe-
tencial –como alega el Letrado del Parlamento de Ca-
taluña– en el art. 196.4 EAC, al que se alude a través 
de su mera cita, pues el mismo no es la consagración 
de título competencial alguno del que pudiera resultar 
la parcelación de la competencia exclusiva del Esta-
do contenida en el art. 149.1.3 CE, sino, al contrario, 
consecuencia y lógico correlato de dicha exclusividad 
estatal al plasmar un deber de la Generalitat. En con-
creto, que la «debe adoptar las medidas necesarias» 
para que puedan ser ejecutadas las obligaciones que se 
deriven de los tratados y los convenios internacionales 
ratificados por España o que vinculen al Estado en el 
ámbito de sus competencias.

Por otra parte, la tesis de que, una vez «designado» el 
mecanismo por la Comunidad Autónoma, es el Esta-
do, en tanto sujeto internacional, el que debe «comu-
nicar» la designación al organismo correspondiente de 
las Naciones Unidas, supone, equivocadamente, que la 
Comunidad Autónoma podría imponer al Estado obli-
gaciones internacionales, que, en este caso, consistirían 
en notificar al organismo internacional competente la 
designación del organismo por la Comunidad Autóno-
ma y, como consecuencia, asumir el Estado la respon-
sabilidad del funcionamiento de un mecanismo cuya 
designación no habría realizado. Debemos insistir en 
que existen materias del ordenamiento internacional 
reservadas al Estado que actúan como límites a las ac-
tividades con proyección exterior que pueden desempe-
ñar las Comunidades Autónomas, uno de estos límites 
es que esas actividades de las Comunidades Autóno-
mas no generen responsabilidad del Estado frente a 

Estados extranjeros u organizaciones inter o suprana-
cionales: «A la vista del alcance de la competencia ex-
clusiva estatal, pues, la posibilidad de las Comunidades 
Autónomas de llevar a cabo actividades que tengan una 
proyección exterior debe entenderse limitada a aqué-
llas que, siendo necesarias, o al menos convenientes, 
para el ejercicio de sus competencias, no impliquen el 
ejercicio de un ius contrahendi, no originen obligacio-
nes inmediatas y actuales frente a poderes públicos ex-
tranjeros, no incidan en la política exterior del Estado, 
y no generen responsabilidad de éste frente a Estados 
extranjeros u organizaciones inter– o supranacionales.» 
(STC 165/1994, de 26 de mayo, FJ 6).

Consecuencia de todo lo anterior es la declaración de 
inconstitucionalidad de los arts.1 b), 68.1 y 2, 69.2, 
71 d), 74, 75 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
24/2009, en tanto que: i) los arts. 1 b) y 68.1, atribuyen 
al Síndic de Greuges la condición de autoridad cata-
lana en el marco del Protocolo facultativo de la Con-
vención de las Naciones Unidas contra la tortura; ii) 
los arts. 68.2 y 71 d), atribuyen al Síndic de Greuges 
el ejercicio de las competencias y funciones derivadas 
del mencionado Protocolo; iii) el art. 69.2 tiene como 
objeto articular la colaboración con el Estado para 
que el Síndic de Greuges pueda cumplir «las funcio-
nes que le corresponden como Autoridad Catalana», 
en los espacios en que se hallen personas privadas de 
libertad «que sean de titularidad estatal»; iv) el art. 74 
establece la obligación de presentar «un informe mo-
nográfico» sobre las actuaciones efectuadas como au-
toridad catalana vinculada al referido Protocolo; v) y, 
finalmente, el art. 75 que designa al Síndic de Greu-
ges, como entidad que colabora con el Subcomité pa-
ra la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos, o Degradantes, que, como indi-
ca el art. 2 del Protocolo, realiza su labor en el mar-
co de la Carta de las Naciones Unidas y se relacio-
na con los «Estados partes». La regulación contenida 
en dichos preceptos vulnera la competencia exclusiva 
del Estado en materia de relaciones internacionales 
del art. 149.1.3 CE y, en el caso del art. 69.2, también 
la competencia exclusiva del Defensor del Pueblo so-
bre la Administración General del Estado en Cataluña 
conforme al art. 54 CE.

Consecuencia accesoria de la declaración de inconsti-
tucionalidad del art. 74 de la Ley 24/2009, que estable-
ce la obligación de presentar «un informe monográfi-
co» sobre las actuaciones efectuadas como Autoridad 
Catalana vinculada al referido Protocolo, ha de ser la 
declaración de inconstitucionalidad de la letra c), del 
apartado 5, del art. 77, de la misma Ley, cuando atri-
buye al Consejo Asesor del Síndic de Greuges la facul-
tad de «tener conocimiento» del mencionado informe 
«para poder formular observaciones al mismo», pues 
dicha facultad se sustenta en un informe cuya elabo-
ración y presentación por el Síndic de Greuges hemos 
considerado inconstitucional. Declaración de incons-
titucionalidad que por otra parte no afecta en modo 
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alguno a la obligación que tiene el Síndic de Greuges 
de «presentar anualmente al Parlamento» un informe 
sobre las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de 
sus competencias (art. 64.1 de la Ley 24/2009).

5. Ahora bien, la impropiedad constitucional en la que 
ha incurrido el legislador autonómico al designar el 
mecanismo nacional de prevención, no significa fatal-
mente la inconstitucionalidad de todo el título VIII de 
la Ley 24/2009, pues sólo si la totalidad del contenido 
del referido título estuviera vinculada de modo ines-
cindible al exceso competencial indicado, sería inevi-
table declarar la inconstitucionalidad de todos los pre-
ceptos que en el mismo se contienen.

De este modo, el hecho de que solo el Estado ostente la 
competencia para designar el mecanismo nacional de 
prevención que establece el protocolo, así como para 
decidir si han de ser uno o varios mecanismos, y que 
la misma se integre en el núcleo esencial de la compe-
tencia exclusiva en materia de relaciones internaciona-
les a la que alude el art. 149.1.3 CE, no es parámetro 
suficiente para enjuiciar la constitucionalidad del resto 
de los preceptos del título VIII de la Ley 24/2009.

A tal fin, por una parte, es obligado insistir en que las 
funciones atribuidas al mecanismo nacional de pre-
vención no suponen obstáculo alguno al ejercicio de 
las competencias de supervisión que tiene encomen-
dadas el Síndic de Greuges, «exclusivamente», pero no 
«con carácter exclusivo» (STC 31/2010, FJ 33), sobre la 
Administración de la Generalitat y la Administración 
local de Cataluña, y concretamente en relación con la 
prevención de la tortura, otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. Tampoco las funciones del 
mecanismo nacional de prevención suponen un obs-
táculo para que el Defensor del Pueblo, en el ejercicio 
de las competencias que son inherentes a sus cometi-
dos, más allá de su designación como mecanismo na-
cional de prevención de la tortura, pueda recabar, en 
su caso, la colaboración del respectivo Comisionado 
parlamentario para la mejor eficacia de sus gestiones 
y recibir como tal, o como mecanismo nacional de-
signado, las quejas que le hubieran sido remitidas so-
bre la actividad de los órganos de la Administración 
pública estatal. Dicha colaboración podría concretarse 
mediante acuerdos, entre otros, sobre los ámbitos de 
actuación de las Administraciones públicas objeto de 
supervisión, (art. 2.2 y 3 de la Ley 36/1985, de 6 de 
noviembre, por la que se regulan las relaciones entre 
la institución del Defensor del Pueblo y las figuras si-
milares en las distintas Comunidades Autónomas). Y 
ello, entiéndase también sin perjuicio de la funciones 
encomendadas al Ministerio Fiscal, a quien el Síndic 
de Greuges y el Defensor del Pueblo deben comunicar 
los «indicios de la comisión de infracciones» penales 
o «la existencia de conducta o hechos presumiblemen-
te delictivos» (arts. 45 de la Ley 24/2009 y 25.1 de la 
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del 
Pueblo, respectivamente).

Por otra parte, a los efectos de enjuiciar la constitucio-
nalidad de los preceptos contenidos en el capítulo II y 
III del título VIII de la Ley 24/2009, que llevan por rú-
brica respectivamente «Equipo de Trabajo» y «Consejo 
Asesor» del Síndic de Greuges «para la Prevención de 
la Tortura y de otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes», es conveniente recordar, que le corres-
ponde al Parlamento de Cataluña, en el ámbito de sus 
competencias, en virtud de lo dispuesto en el art. 79.4 
EAC, regular «la organización y las atribuciones» del 
Síndic de Greuges y que, además, el Síndic de Greuges 
«goza de autonomía reglamentaria, organizativa, funcio-
nal y presupuestaria de acuerdo con las leyes».

Llegados a este punto, tomando en consideración las 
premisas expuestas, y en tanto que sólo el Estado os-
tenta la competencia exclusiva para designar el Meca-
nismo Nacional, procede declarar inconstitucionales 
las expresiones: «Autoridad Catalana», que rubrica el 
capítulo I del título VIII; «como Autoridad Catalana» 
de los arts. 69.1, 71, 72.1, 73, 76.1, 77.1; «en su condi-
ción de Autoridad Catalana» del art. 70, pues con dicha 
expresión se viene a identificar, en cada uno de los pre-
ceptos en que la misma se utiliza, al Síndic de Greuges 
como mecanismo nacional de prevención incurriendo 
en el exceso competencial indicado. Esta es la finalidad 
de las expresiones utilizadas tal y como se deriva del 
preámbulo de la ley, en el que se pretende «otorgar al 
Síndic de Greuges la condición de Autoridad Catalana 
para la Prevención de la Tortura y de otros Tratos o Pe-
nas Crueles, Inhumanos o Degradantes, al amparo del 
Protocolo facultativo de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas mediante la Resolu-
ción 57/199, de 18 de diciembre de 2002, y ratificado 
por España el 3 de marzo de 2006».

Del mismo modo, en tanto que el apartado segundo 
del art. 72, atribuye al Síndic de Greuges en su come-
tido de «Autoridad Catalana para la prevención de la 
Tortura y de otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes», el acceso «a datos de las historias 
clínicas solo en la medida en que estén relacionados 
con las funciones que ejerce en esta materia», debe ser 
declarado inconstitucional, pues dicho precepto tiene 
como única finalidad atribuir al Síndic de Greuges fa-
cultades que se vinculan exclusivamente a su función 
como mecanismo nacional de prevención y, por tanto, 
vinculadas de modo inescindible al exceso competen-
cial señalado.

6. Al propio tiempo, declarada la inconstitucionalidad 
del apartado segundo del art. 69 de la Ley 24/2009, 
por desconocer no solo la competencia exclusiva del 
Estado en materia de relaciones internacionales del 
art. 149.1.3 CE, sino también la competencia exclusiva 
de supervisión del Defensor del Pueblo de la Admi-
nistración general del Estado, la lógica consecuencia 
es considerar que la remisión que al mismo se efec-
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túa en el apartado primero del art. 72, cuando indica 
que el Síndic de Greuges «tiene acceso a la informa-
ción sobre el número y la ubicación de los espacios a 
que se refiere el artículo 69, sobre el número de per-
sonas privadas de libertad, sobre el trato que reciben 
estas personas y sobre las condiciones de su detención 
o internamiento», debe entenderse referida al apartado 
primero del art. 69, quedando por ello excluido el ac-
ceso a información que pueda afectar a espacios de ti-
tularidad estatal. En este sentido, hemos reiterado que 
el ejercicio de la competencia de supervisión que tie-
ne encomendada el Síndic de Greuges se circunscribe 
«exclusivamente», aunque no de modo excluyente, a la 
Administración de la Generalitat y a la Administra-
ción local de Cataluña, quedando al margen de la mis-
ma la Administración general del Estado.

Aplicando los parámetros de enjuiciamiento constitu-
cional anteriormente expuestos, y suprimida por in-
constitucional la expresión «como Autoridad Catala-
na» del art. 71 de la Ley 24/2009, las facultades que 
en dicho precepto se atribuyen al Síndic de Greuges 
en las letras a), b) y c), consistentes en visitar espa-
cios en que se hallen personas privadas de libertad, 
hacer recomendaciones a las autoridades competentes 
y formular propuestas y observaciones sobre los ante-
proyectos de ley, así como la referencia contenida en 
el apartado primero del art. 73 de la referida Ley «en 
las dependencias que estime convenientes de aquellos 
espacios en que se hallen privadas de libertad», deben 
entenderse referidas solamente a espacios que sean ti-
tularidad de la Administración de la Generalitat y a la 
Administración local de Cataluña, a autoridades de di-
chas Administraciones y, en fin, a anteproyectos de ley 
del Parlamento de Cataluña.

Por último, debemos señalar que el apartado 2 del art. 
73, cuando establece la posibilidad de que el Síndic de 
Greuges pueda realizar entrevistas, requerir la opinión 
del médico o médica, en tanto que tales funciones pue-
den entenderse desvinculadas de las funciones atribui-
das como Autoridad Catalana y formar parte de los 
cometidos de supervisión del Síndic de Greuges a los 
que hemos aludido, no tiene tacha de inconstituciona-
lidad alguna. Esto mismo podemos afirmar de los arts. 
76 y 77, una vez depurada por inconstitucional la ex-
presión «como Autoridad Catalana» de los arts. 76.1 y 
77.1, y declarada la inconstitucionalidad de la letra c), 
del apartado cinco, del art. 77, en tanto que los mismos 
respectivamente configuran la creación, composición, 
selección de los miembros y funciones del «Equipo de 
Trabajo» y del «Consejo Asesor», del Síndic de Greu-
ges para la prevención de la tortura y de otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes. En tal senti-
do, hemos afirmado que corresponde al Parlamento de 
Cataluña, en el ámbito de sus competencias, en virtud 
de lo dispuesto en el art. 79.4 EAC, regular «la orga-
nización y las atribuciones» del Síndic de Greuges y 
que, además, el Síndic de Greuges «goza de autonomía 
reglamentaria, organizativa, funcional y presupuesta-

ria de acuerdo con las leyes», para el ejercicio de sus 
competencias.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucio-
nal, por la autoridad que le confiere la consti-
tución de la nación española,

Ha decidido

Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad 
planteado por el Defensor del Pueblo contra la Ley del 
Parlamento de Cataluña 24/2009, de 23 diciembre, del 
Síndic de Greuges, y, en consecuencia, declarar que:

1º No son inconstitucionales, interpretados en los térmi-
nos expresados en el fundamento jurídico tercero: los 
arts. 3.1; 26.b), inciso «la administración local», y c), in-
ciso «o a la administración local», y el art. 78; ni los arts. 
71 a), b) y c), 72.1 y 73.1, siempre que se interpreten con-
forme a lo expuesto en el fundamento jurídico sexto.

2º Se declaran inconstitucionales y se anulan los arts. 
1.b), 68.1 y 2, 69.2, 71 d), 72.2, 74, 75, 77.5 c), y los in-
cisos «Autoridad Catalana», que rubrica el capítulo I 
del título VIII, «como Autoridad Catalana» de los arts. 
69.1, 71, 72.1, 73, 76.1, 77.1 y «en su condición de Auto-
ridad Catalana» del art. 70.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a cinco de marzo de dos mil quince.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Liquidació del pressupost del Parlament 
corresponent al 2014
Tram. 232-00006/10

Proposta al Ple

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 7 d’abril de 
2015, d’acord amb els apartats 3.h de l’article 29 del 
Reglament del Parlament, ha acordat de proposar al 
Ple la liquidació del pressupost del Parlament corres-
ponent al 2014.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2015

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



13 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 534

4.90.05. INFORMACIó 101

Parlament de Catalunya. Estat de despeses: exercici 2014.  
Liquidació 01.01.2014 a 31.07.2014 

Cap. Article
Pressupost  
definitiu Autoritzacions

Pressupost 
disponible Disposicions

Obligacions 
reconegudes

1 10 6.707.649,10 4.514.740,51 2.192.908,59 4.514.740,51 4.514.740,51
11 694.978,97 467.523,32 227.455,65 467.523,32 467.523,32
12 12.141.152,34 8.262.998,89 3.878.153,45 8.262.998,89 8.262.998,89
13 64.253,06 42.281,98 21.971,08 42.281,98 42.281,98
15 70.000,00 8.870,36 61.129,64 8.870,36 8.870,36
16 4.222.350,79 2.412.862,55 1.809.488,24 2.412.862,55 2.412.862,55
17 1.092.913,86 336.479,71 756.434,15 336.479,71 336.479,71

Resultat 24.993.298,12 16.045.757,32 8.947.540,80 16.045.757,32 16.045.757,32

2 20 329.878,93 262.283,54 67.595,39 262.283,54 172.167,43
21 997.918,54 619.264,64 378.653,90 609.806,47 348.372,96
22 5.169.761,09 2.117.858,58 3.051.902,51 2.063.347,31 1.400.092,56
23 4.458.192,88 3.465.440,47 992.752,41 3.465.440,47 3.465.440,47
24 741.315,00 705.375,04 35.939,96 705.375,04 449.374,03

Resultat 11.697.066,44 7.170.222,27 4.526.844,17 7.106.252,83 5.835.447,45

4 48 18.964.720,96 13.019.218,87 5.945.502,09 13.019.218,87 13.019.218,87

Resultat 18.964.720,96 13.019.218,87 5.945.502,09 13.019.218,87 13.019.218,87

6 61 908.306,86 696.813,86 211.493,00 696.813,86 246.433,31
62 23.600,00 19.361,60 4.238,40 19.361,60 19.361,60
64 14.000,00 1.346,46 12.653,54 1.346,46 1.346,46
65 600.150,00 522.644,89 77.505,11 522.644,89 21.292,32
67 22.940,00 6.770,60 16.169,40 6.770,60 6.770,60

Resultat 1.568.996,86 1.246.937,41 322.059,45 1.246.937,41 295.204,29

8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 57.234.082,38 37.482.135,87 19.751.946,51 37.418.166,43 35.195.627,93
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Parlament de atalunya. Estat de despeses: exercici 2014.  
Liquidació 01.01.2014 a 31.12.2014 

Cap. Article
Pressupost 
definitiu Autoritzacions

Pressupost 
disponible Disposicions

Obligacions 
reconegudes

1 10 6.936.649,10 6.888.979,24 47.669,86 6.888.979,24 6.888.979,24
11 719.478,97 718.243,70 1.235,27 718.243,70 718.243,70
12 12.688.152,34 12.685.605,69 2.546,65 12.685.605,69 12.685.605,69
13 65.753,06 64.841,84 911,22 64.841,84 64.841,84
15 70.000,00 30.883,99 39.116,01 30.883,99 30.883,99
16 4.222.350,79 4.073.805,54 148.545,25 4.073.805,54 4.073.805,54
17 519.913,86 480.122,93 39.790,93 480.122,93 480.122,93

Resultat 25.222.298,12 24.942.482,93 279.815,19 24.942.482,93 24.942.482,93

2 20 329.878,93 301.207,43 28.671,50 301.207,43 300.365,46
21 997.918,54 918.337,79 79.580,75 908.879,62 908.478,54
22 4.547.584,52 3.220.735,62 1.326.848,90 3.166.224,35 3.076.493,38
23 5.042.369,45 4.727.504,59 314.864,86 4.727.504,59 4.727.504,59
24 779.315,00 759.700,26 19.614,74 759.700,26 689.950,61

Resultat 11.697.066,44 9.927.485,69 1.769.580,75 9.863.516,25 9.702.792,58

4 48 18.964.720,96 18.799.822,17 164.898,79 18.799.822,17 18.799.822,17

Resultat 18.964.720,96 18.799.822,17 164.898,79 18.799.822,17 18.799.822,17

6 61 858.306,86 777.601,78 80.705,08 777.601,78 777.601,78
62 73.600,00 52.357,81 21.242,19 52.357,81 52.357,81
64 14.000,00 5.208,78 8.791,22 5.208,78 5.208,78
65 600.150,00 586.589,17 13.560,83 586.589,17 586.589,17
67 22.940,00 17.991,69 4.948,31 17.991,69 17.991,69

Resultat 1.568.996,86 1.439.749,23 129.247,63 1.439.749,23 1.439.749,23

8 83 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Resultat 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Resultat 57.463.082,38 55.119.540,02 2.343.542,36 55.055.570,58 54.894.846,91
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	Tram. 250-01464/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció mèdica d’urgències al Baix Camp
	Tram. 250-01471/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució de rebuig del nou currículum de religió a l’educació obligatòria i al batxillerat
	Tram. 250-01496/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’abocador de Cruïlles
	Tram. 250-01497/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de condemna dels fets que es van produir en el Carnaval del 2015 a Solsona
	Tram. 250-01498/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el Pla de gestió d’espais naturals de protecció especial de Catalunya 2015-2020
	Tram. 250-01500/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’esclerosi múltiple
	Tram. 250-01501/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el projecte museogràfic del centre d’interpretació d’art rupestre del Cogul
	Tram. 250-01502/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els talls de subministrament elèctric a Torregrossa
	Tram. 250-01506/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la realització d’auditories de gestió per la Sindicatura de Comptes
	Tram. 250-01507/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la correcció de les deficiències de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Puigcerdà
	Tram. 250-01509/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la provisió de llocs de treball al sector de trànsit del Pirineu dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-01510/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els informes de la Universitat de Stanford i del Massachusetts Institute of Technology relatius a la responsabilitat de les injeccions de gas del projecte Castor
	Tram. 250-01511/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament de les obres de l’Escola Antoni Gaudí a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01512/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament de les obres de l’Escola Ausiàs March a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01513/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament de les obres de l’Escola Beethoven a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01514/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament de les obres de l’Escola Les Palmeres a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01519/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament de les obres de l’Escola Lluís Millet a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01520/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament de les obres de l’Escola Primavera a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01525/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament de les obres de l’Escola Santa Coloma a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01531/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament de la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
d’Adults Singuerlín, de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01538/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament de la despesa efectiva de les obres a l’Escola Fray Luis de León, de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01540/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament de la despesa efectiva de les obres a l’Escola Jaume Salvatella, de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01541/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament de la despesa efectiva de les obres al Centre d’Educació Especial Josep Sol, de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01542/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament de la despesa efectiva de les obres a l’Escola Mercè Rodoreda, de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01544/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament de la despesa efectiva de les obres a l’Escola Les Palmeres, de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01547/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament de la despesa efectiva de les obres a l’Escola Sagrada Família, de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01551/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament de la despesa efectiva de les obres a l’Escola Serra de Marina, de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01554/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament de la despesa efectiva de les obres a l’Escola Torre Balldovina, de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01556/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de queixa al Parlament Europeu per la concessió d’un premi Ciutadà Europeu de l’Any a Societat Civil Catalana
	Tram. 250-01558/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Escola Madrenc, de Vilablareix
	Tram. 250-01559/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre una piulada del secretari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
	Tram. 250-01560/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre una piulada del secretari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
	Tram. 250-01561/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la previsió dels fenòmens meteorològics que puguin afectar el trànsit i l’elaboració d’un protocol d’actuació coordinat
	Tram. 250-01562/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’emissió de programació infantil i juvenil en anglès subtitulada en les llengües maternes majoritàries
	Tram. 250-01563/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el transport escolar
	Tram. 250-01564/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística del català per membres dels cossos policials de l’Estat
	Tram. 250-01565/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la protecció dels defensors dels drets humans a Mèxic
	Tram. 250-01566/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’assignació pressupostària de l’Hospital de Mataró per al 2015
	Tram. 250-01567/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de rebuig de la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la les competències del Síndic de Greuges com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura
	Tram. 250-01568/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el servei de manteniment de la xarxa ferroviària de Ripoll
	Tram. 250-01570/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la incorporació de glossaris en diverses llengües als llibres de text
	Tram. 250-01571/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’extensió de la validesa de la targeta de transport T-12 fins als setze anys
	Tram. 250-01572/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics
	Tram. 250-01573/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aprovació del Decret de creació del Parc Natural del Massís del Garraf
	Tram. 250-01574/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball temporal per a establir un marc català de qualitat de les pràctiques no laborals
	Tram. 250-01575/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’adequació a la legalitat de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques
	Tram. 250-01576/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de suport a la Resolució del Parlament Europeu sobre la situació a Veneçuela
	Tram. 250-01577/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de solidaritat amb el poble sahrauí i de suport al seu dret a l’autodeterminació
	Tram. 250-01578/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la difusió dels continguts d’iCat.cat per la freqüència modulada
	Tram. 250-01579/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el centre de recerca Agrotecnio
	Tram. 250-01580/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar l’abocament d’aigües fecals a la desembocadura del Foix a Cubelles
	Tram. 250-01581/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la situació del pres en vaga de fam José Antúnez Becerra
	Tram. 250-01582/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la dotació dels Mossos d’Esquadra amb pistoles Taser
	Tram. 250-01583/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la guerra de Síria
	Tram. 250-01584/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la dotació de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat, amb els recursos necessaris per al funcionament del servei d’urgències
	Tram. 250-01585/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el conflicte laboral en el sector del manteniment i el muntatge de la xarxa elèctrica
	Tram. 250-01586/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació de l’autopista C-32 de Blanes a Lloret de Mar
	Tram. 250-01587/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la protecció civil
	Tram. 250-01588/10
	Presentació

	Proposta de resolució de rebuig de la Llei de l’Estat 9/2014, de telecomunicacions
	Tram. 250-01589/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la creació d’una oficina d’atenció, informació i orientació a les víctimes del terrorisme
	Tram. 250-01590/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la reorientació de l’acció exterior de la Generalitat
	Tram. 250-01591/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’acció exterior de la Generalitat
	Tram. 250-01592/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte de llei del sistema de policia
	Tram. 250-01593/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un gimnàs a l’Escola L’Areny, de Cornellà de Llobregat
	Tram. 250-01594/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la dotació del centre d’educació especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
	Tram. 250-01595/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
	Tram. 250-01596/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el procés de fusió de l’Escola Pasífae i l’Escola Sant Jordi, de Vilanova i la Geltrú
	Tram. 250-01597/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la finalització de les obres d’adequació de l’Institut d’Aran i de l’Escola Garona, de Vielha e Mijaran
	Tram. 250-01598/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’augment dels recursos destinats a les biblioteques públiques amb motiu de la declaració del 2015 com a Any de les Biblioteques
	Tram. 250-01599/10
	Presentació


	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències econòmiques i socials de la política d’infraestructures
	Tram. 300-00292/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre les comarques gironines
	Tram. 300-00293/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sanitat pública
	Tram. 300-00294/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre la gestió de l’aigua
	Tram. 300-00295/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions del Departament de Salut
	Tram. 300-00296/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre la política d’esports
	Tram. 300-00297/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre la gestió sanitària i la utilització de mitjans públics
	Tram. 300-00298/10
	Presentació



	4.	Informació
	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 813/X, sobre la creació d’un sistema d’interlocució única amb l’Administració per a empreses i autònoms
	Tram. 290-00728/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 
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	Tram. 290-00764/10
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	Tram. 290-00765/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 853/X, sobre el traçat de l’autovia A-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i la Jana i la gratuïtat d’alguns peatges de l’autopista AP-7
	Tram. 290-00766/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 854/X, sobre la modificació del sistema tarifari integrat de Transports Metropolitans de Barcelona i la reconsideració del mapa de zones pel que fa a Sant Vicenç dels Horts
	Tram. 290-00767/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 855/X, sobre els projectes de millora de la carretera N-141 entre Anglès i Salt i la protecció de les valls del Ter i del Brugent
	Tram. 290-00768/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 856/X, sobre la dotació de l’estació de tren de Vic i de totes les de la línia R3 amb les infraestructures adequades
	Tram. 290-00769/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 857/X, sobre les obres de millorament de la carretera C-58 al pas per Vacarisses
	Tram. 290-00770/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 858/X, sobre el garantiment de l’accessibilitat a l’estació ferroviària del Vendrell per a les persones amb limitacions físiques o sensorials
	Tram. 290-00771/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 866/X, sobre el control de tacògrafs digitals
	Tram. 290-00779/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 868/X, sobre la revisió del conveni signat entre l’Autoritat Portuària de Barcelona i la Guàrdia Civil i sobre les competències de la policia portuària
	Tram. 290-00781/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 869/X, sobre el manteniment del servei mèdic i d’infermeria dels centres educatius Can Llupià, L’Alzina i El Segre
	Tram. 290-00782/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes


	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 140/X, sobre el transport ferroviari i els centres logístics
	Tram. 390-00140/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 160/X, sobre l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
	Tram. 390-00160/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 168/X, sobre les polítiques de muntanya
	Tram. 390-00168/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 183/X, sobre les propostes per al Pla d’inversions per a Europa
	Tram. 390-00183/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 184/X, sobre la renda mínima d’inserció per al 2015 i de suport a les empreses d’inserció
	Tram. 390-00184/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 185/X, sobre la gestió del canal Segarra-Garrigues
	Tram. 390-00185/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 186/X, sobre la situació dels bombers voluntaris
	Tram. 390-00186/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 187/X, sobre la lluita contra la pobresa i les desigualtats socials
	Tram. 390-00187/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 188/X, sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats
	Tram. 390-00188/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 189/X, sobre les mesures d’urgència social
	Tram. 390-00189/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 190/X, sobre la situació de la sanitat
	Tram. 390-00190/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 191/X, sobre l’atenció a la diversitat i la inclusió en els centres educatius
	Tram. 390-00191/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 192/X, sobre el sistema per a l’autonomia personal i l’atenció a la dependència
	Tram. 390-00192/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 193/X, sobre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
	Tram. 390-00193/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 194/X, sobre la línia 9 del metro
	Tram. 390-00194/10
	Designació de la Comissió competent


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre el procés d’enderrocament de la presó Model, de Barcelona
	Tram. 354-00411/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03176/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Agrícola Sant Isidre amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03177/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03178/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03179/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03180/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de María del Carmen Gete-Alonso, catedràtica de dret civil i vocal de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions 
	Tram. 352-03181/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Esteve Bosch Capdevila, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03182/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03183/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pere del Pozo Carrascosa, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03184/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé, director de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03185/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Mirambell Abancó, president de la Secció d’Obligacions i Contractacions de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i
	Tram. 352-03186/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mariló Gramunt Fombuena, membre de la Secció d’Obligacions i Contractacions de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i e
	Tram. 352-03187/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Mirambell, membre de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03188/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae) amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03189/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03190/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03191/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03192/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03193/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03194/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03195/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Mirambell i Abancó, president de la Secció d’Obligacions i Contractacions de la Comissió de Codificació de Catalunya i vocal del Consell Rector de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de lle
	Tram. 352-03196/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03197/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03198/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03199/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03200/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03201/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Xarxa de Custòdia del Territori amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03202/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03203/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03204/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sergio Llebaría, catedràtic de dret civil d’ESADE - Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03205/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lorenzo Prats, catedràtic de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03206/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sebastián del Rey Barba, registrador de la propietat i director de l’Acadèmia de Registres de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03207/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fernando Ramos Gil, notari i vocal de la Comissió de Codificació de Dret Foral d’Eivissa i Formentera, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03208/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Castiñeira Carnicero, registrador de la propietat de Rubí, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03209/10
	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
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la seva participació en la direcció del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
	Tram. 356-01158/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació d’Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome Fatiga Crònica davant la Comissió de Salut perquè valori l’aplicació del model d’atenció a les persones afectades per la fibromiàlgia i la sí
	Tram. 356-01180/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el control de l’estoc de mercuri de la planta d’Ercros a Flix
	Tram. 356-01181/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el control de l’estoc de mercuri de la planta d’Ercros a Flix
	Tram. 356-01182/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la diferència entre les tones de mercuri declarades i les suposadament emmagatzemades a la planta d’Ercros de 
	Tram. 356-01183/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Teresa Conesa, secretària general d’Ercros, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la diferència entre les tones de mercuri declarades i les suposadament emmagatzemades a la planta d’Ercros de
	Tram. 356-01184/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de José Alegre, membre de la Unitat Multifuncional de Fatiga Crònica i Fibromiàlgia de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè valori l’aplicació del model d’atenció als afectats de fibr
	Tram. 356-01186/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Antonio Collado Cruz, membre de la Unitat de la Síndrome de Fatiga Crònica, Fibromiàlgia i Síndrome d’Hipersensibilitat Múltiple de l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè valori l’aplicació del mo
	Tram. 356-01187/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants del grup de recerca sobre la síndrome de fatiga crònica i la fibromiàlgia de l’Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa) davant la Comissió de Salut perquè presentin les línies de recerca sobre la fibromiàlgi
	Tram. 356-01188/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del responsable del model d’atenció a les malalties minoritàries a Catalunya davant la Comissió de Salut perquè valori l’aplicació del model d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica
	Tram. 356-01189/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants del Comitè Científic Assessor en la Síndrome de Sensibilització Central del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè valorin el model d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fati
	Tram. 356-01190/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants del Grup de Treball Interdisciplinari sobre Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè valorin el model d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de sí
	Tram. 356-01191/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Enric Rovira, responsable de l’Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui la situació de la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona, la manera 
	Tram. 356-01192/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de David Moya, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les denegacions de nacionalitats
	Tram. 356-01193/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Elena Sánchez, politòloga i investigadora del Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (Cidob), davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les denegacions de nacionalitats
	Tram. 356-01194/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Betty Puerto, activista d’origen colombià, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les denegacions de nacionalitats
	Tram. 356-01195/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la política energètica
	Tram. 355-00072/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l’Acord estratègic 2013-2015
	Tram. 355-00073/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la política energètica i el Pla d’energia i canvi climàtic 2012-2020
	Tram. 355-00158/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’acord de diàleg social permanent
	Tram. 355-00162/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Matèries Secretes o Reservades amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els serveis afectats per l’atac als serveis informàtics del 9 de novembre de 2014, les conseqüències d’aquest atac i els mecanismes de prevenci
	Tram. 355-00216/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Jordi Giró Castañer, president de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00586/10
	Decaïment

	Compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00587/10
	Decaïment

	Compareixença de Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00596/10
	Decaïment

	Compareixença de Miquel Àngel Essomba i Gelabert, doctor en pedagogia, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador de l’Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00600/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00604/10
	Substanciació

	Compareixença de Jaume Ayats i Abeyà, músic i professor d’etnomusicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00606/10
	Substanciació

	Compareixença de Fernando Pindado, expert en participació ciutadana, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00611/10
	Substanciació

	Compareixença de Fidel González, expert en participació i associacionisme, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00612/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00614/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la federació Ecologistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00615/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00618/10
	Decaïment

	Compareixença de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00619/10
	Decaïment

	Compareixença d’Òscar Rebollo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00625/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Viladecans amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00626/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Granollers amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00627/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00628/10
	Decaïment

	Compareixença de Ricard Esteban Legarreta, professor de dret laboral i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00633/10
	Substanciació

	Compareixença d’Antoni Madrid, professor de la Universitat de Barcelona, especialista en institucions del voluntariat, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00635/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Mans Unides amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00639/10
	Decaïment

	Compareixença d’Enrique Vendrell, president del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de sete
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