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

1.10. Resolucions

Resolució 1046/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’elaboració del segon Pla de qualitat dels serveis socials 
de Catalunya
Tram. 250-01324/10
Adopció p. 7

Resolució 1047/X del Parlament de Catalunya, so-
bre els beneficiaris de la Llei de dependència
Tram. 250-01337/10
Adopció p. 7

Resolució 1048/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la revisió de l’Ordre BSF/130/2014
Tram. 250-01385/10
Adopció p. 7

Resolució 1049/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la informació que s’ha de donar als residents estrangers 
perquè puguin votar a les eleccions municipals
Tram. 250-01392/10
Adopció p. 8

Resolució 1050/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la recuperació de la no-obligatorietat de presentar l’im-
post de societats per a entitats sense finalitat de lucre
Tram. 250-01426/10
Adopció p. 8

Resolució 1051/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la concertació de places de la Residència Salarich-Cal-
derer, de Bagà
Tram. 250-01470/10
Adopció p. 9

Resolució 1052/X del Parlament de Catalunya, de 
suport a les federacions i plataformes d’entitats i associa-
cions que s’han manifestat en contra de la Llei de l’Estat 
27/2014, de l’impost sobre societats, i sobre la modificació 
d’aquesta llei
Tram. 250-01479/10
Adopció p. 9

Resolució 1073/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la plantilla dels centres penitenciaris
Tram. 250-01417/10
Adopció p. 10

Resolució 1074/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la formació continuada del personal penitenciari
Tram. 250-01490/10
Adopció p. 10

Resolució 1075/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la creació d’una oficina d’atenció, informació i orientació 
a les víctimes del terrorisme
Tram. 250-01590/10
Adopció p. 11

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’abocador de Cruïlles
Tram. 250-01497/10
Retirada p. 11

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
Rebuig p. 11

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, de simplificació i millo-
rament de la regulació normativa
Tram. 202-00092/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 12

Proposició de llei d’adaptació de la Llei de vegue-
ries a la nova comarca del Moianès i la creació del Penedès 
com a vegueria
Tram. 202-00093/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 12

4. INFORMACIÓ

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya relativa a l’adjudicació del contracte de gestió 
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del servei de subministrament d’aigua en alta de la xarxa 
Ter-Llobregat
Tram. 354-00435/10
Sol·licitud i tramitació p. 12

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras 
Mestres, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03439/10
Acord sobre la sol·licitud p. 12

Proposta de compareixença de Carme Trilla, pre-
sidenta de la Fundació Hàbitat 3, amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilit-
zació dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 352-03440/10
Acord sobre la sol·licitud p. 13

Proposta de compareixença de Luis Alfredo Suárez 
Arias, degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mer-
cantils i Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilit-
zació dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 352-03441/10
Acord sobre la sol·licitud p. 13

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i 
Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provinents de proces-
sos d’execució hipotecària
Tram. 352-03442/10
Acord sobre la sol·licitud p. 13

Proposta de compareixença de Montserrat Torrent, 
responsable de l’àrea d’habitatge de l’Organització de Con-
sumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilit-
zació dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 352-03443/10
Acord sobre la sol·licitud p. 13

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 352-03444/10
Acord sobre la sol·licitud p. 13

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provinents de proces-
sos d’execució hipotecària
Tram. 352-03445/10
Acord sobre la sol·licitud p. 13

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb re-
lació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provinents de proces-
sos d’execució hipotecària
Tram. 352-03446/10
Acord sobre la sol·licitud p. 14

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Projec-
te de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mo-

bilització dels habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 352-03447/10
Acord sobre la sol·licitud p. 14

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03448/10
Acord sobre la sol·licitud p. 14

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestruc-
turació Bancària amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03449/10
Acord sobre la sol·licitud p. 14

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Ofideute amb relació al Projecte de llei de mesures extra-
ordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges pro-
vinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03450/10
Acord sobre la sol·licitud p. 14

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provinents de proces-
sos d’execució hipotecària
Tram. 352-03451/10
Acord sobre la sol·licitud p. 14

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 352-03452/10
Acord sobre la sol·licitud p. 15

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03453/10
Acord sobre la sol·licitud p. 15

Proposta de compareixença d’una representació 
de les Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 352-03454/10
Acord sobre la sol·licitud p. 15

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asseguran-
ces de Catalunya (Aicec-Adicae) amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilit-
zació dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 352-03455/10
Acord sobre la sol·licitud p. 15

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilit-
zació dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 352-03456/10
Acord sobre la sol·licitud p. 15
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03457/10
Acord sobre la sol·licitud p. 15

Proposta de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03458/10
Acord sobre la sol·licitud p. 16

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03459/10
Acord sobre la sol·licitud p. 16

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Banc dels Aliments amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilit-
zació dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 352-03460/10
Acord sobre la sol·licitud p. 16

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 352-03461/10
Acord sobre la sol·licitud p. 16

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Avalis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de me-
sures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels ha-
bitatges provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03462/10
Acord sobre la sol·licitud p. 16

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Secretaria d’Estat d’Infraestructures, Transports i Ha-
bitatge del Ministeri de Foment amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilit-
zació dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 352-03463/10
Acord sobre la sol·licitud p. 16

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestruc-
turació Bancària amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03464/10
Acord sobre la sol·licitud p. 17

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provinents de proces-
sos d’execució hipotecària
Tram. 352-03465/10
Acord sobre la sol·licitud p. 17

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 de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03466/10
Acord sobre la sol·licitud p. 17

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinà-
ries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03467/10
Acord sobre la sol·licitud p. 17

Proposta de compareixença d’Emilio Álvarez Pé-
rez-Bedia, president del Registre d’Auditors Economistes 
de Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del Col-
legi d’Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilit-
zació dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 352-03468/10
Acord sobre la sol·licitud p. 17

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilit-
zació dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 352-03469/10
Rectificació del text presentat (BOPC 612) p. 17
Acord sobre la sol·licitud p. 18

Proposta de compareixença d’una representació 
de CaixaBank amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03470/10
Acord sobre la sol·licitud p. 18

Proposta de compareixença d’una representació 
del Banc Sabadell amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03471/10
Acord sobre la sol·licitud p. 18

Proposta de compareixença d’una representació 
del Banco Santander amb relació al Projecte de llei de me-
sures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels ha-
bitatges provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03472/10
Acord sobre la sol·licitud p. 18

Proposta de compareixença d’una representació 
del BBVA amb relació al Projecte de llei de mesures extraor-
dinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provi-
nents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03473/10
Acord sobre la sol·licitud p. 18

Proposta de compareixença d’una representació 
de Bankia amb relació al Projecte de llei de mesures extraor-
dinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provi-
nents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03474/10
Acord sobre la sol·licitud p. 18

Proposta de compareixença d’una representació 
d’ING Direct amb relació al Projecte de llei de mesures ex-
traordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03475/10
Acord sobre la sol·licitud p. 18

Proposta de compareixença de Gonzalo Bernar-
dos, professor titular del Departament de Teoria Econòmica 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilit-
zació dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 352-03476/10
Acord sobre la sol·licitud p. 19
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Proposta de compareixença de Carles Vergara 
Alert, professor de l’IESE especialitzat en el sector immobi-
liari, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinà-
ries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03477/10
Acord sobre la sol·licitud p. 19

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

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Promotora de la Proposició de Llei de Mesures Urgents per 
a l’Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01242/10
Substanciació p. 19

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació 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. 353-01330/10
Substanciació p. 19

Compareixença d’una representació de l’Organit-
zació 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. 353-01331/10
Substanciació p. 19

Compareixença d’Àngels Guiteras Mestres, pre-
sidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extra-
ordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges pro-
vinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01402/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 19

Compareixença de Carme Trilla, presidenta de la 
Fundació Hàbitat 3, amb relació al Projecte de llei de mesu-
res extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habi-
tatges provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01403/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 19

Compareixença de Luis Alfredo Suárez Arias, de-
gà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01404/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 20

Compareixença de Joan Carles Ollé i Favaró, degà 
del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilit-
zació dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 353-01405/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 20

Compareixença de Montserrat Torrent, responsa-
ble de l’àrea d’habitatge de l’Organització de Consumidors 
i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01406/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 20

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilit-

zació dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 353-01407/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 20

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 353-01408/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 20

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració Espanyola de Caixes d’Estalvis amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 353-01409/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 20

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01410/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 20

Compareixença d’una representació de la Societat 
de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancà-
ria amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries 
i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01411/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 21

Compareixença d’una representació de la Societat 
de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancà-
ria amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries 
i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01412/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 21

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 353-01413/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 21

Compareixença d’una representació de les Entitats 
Catalanes d’Acció Social amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01414/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 21

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalu-
nya (Aicec-Adicae) amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01415/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 21

Compareixença d’una representació de Càritas Di-
ocesana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de me-
sures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels ha-
bitatges provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01416/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 21

Compareixença d’una representació de Justícia i 
Pau amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinà-
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ries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01417/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 21

Compareixença d’una representació de la Creu Ro-
ja amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries 
i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01418/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 22

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Banc dels Aliments amb relació al Projecte de llei de mesu-
res extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habi-
tatges provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01419/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 22

Compareixença d’una representació de la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilit-
zació dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 353-01420/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 22

Compareixença d’una representació d’Avalis de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordi-
nàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provi-
nents de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01421/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 22

Compareixença d’una representació de la Secreta-
ria d’Estat d’Infraestructures, Transports i Habitatge del Mi-
nisteri de Foment amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01422/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 22

Compareixença d’una representació de la Cambra 
de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilit-
zació dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 353-01423/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 22

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provinents de proces-
sos d’execució hipotecària
Tram. 353-01424/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 22

Compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-Bedia, pre-
sident del Registre d’Auditors Economistes de Catalunya i 
vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01425/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 23

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01426/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 23

Compareixença d’una representació de CaixaBank 
amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i 

urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01427/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 23

Compareixença d’una representació del Banc Sa-
badell amb relació al Projecte de llei de mesures extraordi-
nàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provi-
nents de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01428/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 23

Compareixença d’una representació del Banco 
Santander amb relació al Projecte de llei de mesures extra-
ordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges pro-
vinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01429/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 23

Compareixença d’una representació del BBVA amb 
relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i ur-
gents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01430/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 23

Compareixença d’una representació de Bankia 
amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01431/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 23

Compareixença d’una representació d’ING Direct 
amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01432/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 23

Compareixença de Gonzalo Bernardos, professor 
titular del Departament de Teoria Econòmica de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01433/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 24

Compareixença de Carles Vergara Alert, professor 
de l’IESE especialitzat en el sector immobiliari, amb relació 
al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per 
a la mobilització dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 353-01434/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 24

Compareixença d’una representació de Pimec Jo-
ves Empresaris davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a presentar la sectorial de joves empresaris de Pimec
Tram. 357-00764/10
Substanciació p. 24

Compareixença d’una representació de Gesturbà, 
Associació per a la Gestió dels Centres Urbans de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre el marc jurídic dels centres comercials urbans i 
els «business improvement districts» (BID)
Tram. 357-00791/10
Substanciació p. 24

Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu Buxadé, 
assessor fiscal, professor de dret tributari de la Universitat 
Pompeu Fabra i expresident de l’Associació Espanyola d’As-
sessors Fiscals, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00951/10
Substanciació p. 24
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Compareixença de Ricard Tubau Roca, president 
d’AndBank España, davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-01128/10
Substanciació p. 24

Compareixença d’una representació de l’Ajunta-
ment de Barcelona davant la Comissió d’Estudi de les Políti-
ques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01420/10
Decaïment p. 25
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4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació dels serveis de producció del senyal 
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Tram. 615-00015/10
Nova composició de la Mesa de contractació per absten-
ció d’un membre p. 25
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1046/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’elaboració del segon Pla de 
qualitat dels serveis socials de Catalunya
Tram. 250-01324/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió 45, 09.06.2015, DSPC-C 736

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 9 de juny de 2015, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre els plans de quali-
tat de serveis socials (tram. 250-01324/10), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 96258).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Iniciar els treballs d’elaboració del segon Pla de 
qualitat dels serveis socials de Catalunya duent a ter-
me un procés participatiu en els termes que estableix 
la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials.

b) Sol·licitar la valoració del Consell Assessor de Polí-
tiques Socials i Familiars, una vegada hagin finalitzat 
els treballs d’elaboració del segon Pla de qualitat dels 
serveis socials de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2015

La secretària en funcions de la Comissió, Lorena Vi-
cioso Adria; el president de la Comissió, Ferran Falcó 
i Isern

Resolució 1047/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre els beneficiaris de la Llei de de-
pendència
Tram. 250-01337/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió 45, 09.06.2015, DSPC-C 736

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 9 de juny de 2015, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la derogació de l’Or-
dre BSF/130/2014, relativa als criteris per a determinar 

la capacitat econòmica dels beneficiaris de les pres-
tacions de servei no gratuïtes (tram. 250-01337/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98170).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
que els beneficiaris de la Llei de dependència (Llei de  
l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció  
de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència) puguin gaudir dels recursos 
suficients per a llur autonomia personal i social.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2015

La secretària en funcions de la Comissió, Lorena Vi-
cioso Adria; el president de la Comissió, Ferran Falcó 
i Isern

Resolució 1048/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la revisió de l’Ordre BSF/130/2014
Tram. 250-01385/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió 45, 09.06.2015, DSPC-C 736

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en 
la sessió tinguda el 9 de juny de 2015, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la revisió de l’or-
dre relativa als criteris per a determinar la capacitat 
econòmica dels beneficiaris de les prestacions de ser-
vei no gratuïtes (tram. 250-01385/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 105233).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Revisar, d’una manera immediata, l’Ordre BSF/ 
130/2014, del 22 d’abril, per la qual s’estableixen els 
criteris per determinar la capacitat econòmica de les 
persones beneficiàries de les prestacions de servei no 
gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades 
a l’atenció a la situació de dependència que estableix 
la Cartera de serveis socials, i la participació en el fi-
nançament de les prestacions de servei no gratuïtes. 
Aquesta revisió es durà a terme amb l’objectiu de re-
cuperar els percentatges per a determinar la quantitat 
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mínima garantida per a despeses personals que esta-
bleix l’Ordre ASC/432/2007, del 22 de novembre, per 
la qual es regulen els preus públics i el règim de parti-
cipació de les persones beneficiàries en el finançament 
dels serveis del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a 
la Dependència (SAAD), en l’àmbit territorial de Ca-
talunya, i garantir que les persones tinguin recursos 
econòmics suficients per a llur autonomia personal i 
social.

b) Iniciar un procés de diàleg amb les entitats socials 
i els col·lectius d’afectats per a consensuar un model 
que prevegi un còmput just del patrimoni i uns crite-
ris que tinguin en compte la diversitat de situacions en 
què es troben els usuaris i que garanteixi, en tots els 
casos, l’autonomia personal i social de les persones en 
situació de dependència.

c) En la revisió de l’Ordre BSF/130/2014, del 22 d’abril, 
per la qual s’estableixen els criteris per determinar la 
capacitat econòmica de les persones beneficiàries de 
les prestacions de servei no gratuïtes i de les presta-
cions econòmiques destinades a l’atenció a la situació 
de dependència que estableix la Cartera de serveis so-
cials, i la participació en el finançament de les pres-
tacions de servei no gratuïtes, s’hauran de tenir en 
compte els criteris per a determinar la capacitat eco-
nòmica dels beneficiaris de les prestacions de servei no 
gratuïtes i la participació en el finançament d’aquestes, 
assegurant un còmput del patrimoni just i uns criteris 
equitatius que tinguin en compte les diverses i múlti-
ples particularitats personals dels usuaris.

d) El Departament responsable haurà de garantir, en 
tots els casos, el coneixement per part de l’usuari del 
cost del copagament que li pertoca en el moment d’ac-
cedir al servei.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2015

La secretària en funcions de la Comissió, Lorena Vi-
cioso Adria; el president de la Comissió, Ferran Falcó 
i Isern

Resolució 1049/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la informació que s’ha de donar 
als residents estrangers perquè puguin vo-
tar a les eleccions municipals
Tram. 250-01392/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió 45, 09.06.2015, DSPC-C 736

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 9 de juny de 2015, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la informació que 
s’ha de donar als residents estrangers perquè puguin 
votar a les eleccions municipals (tram. 250-01392/10), 

presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 105113).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, 
dins el seu marc competencial, les campanyes institu-
cionals informatives necessàries per a promoure que 
els residents estrangers a Catalunya amb dret a sufragi 
actiu i passiu a les eleccions municipals disposin de la 
informació necessària que els permeti de conèixer els 
procediments que s’han de seguir per a l’exercici efec-
tiu d’aquest dret.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2015

La secretària en funcions de la Comissió, Lorena Vi-
cioso Adria; el president de la Comissió, Ferran Falcó 
i Isern

Resolució 1050/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la recuperació de la no-obligato-
rietat de presentar l’impost de societats per 
a entitats sense finalitat de lucre
Tram. 250-01426/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió 45, 09.06.2015, DSPC-C 736

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 9 de juny de 2015, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la recuperació de la 
no-obligatorietat de presentar l’impost de societats per 
a entitats sense finalitat de lucre (tram. 250-01426/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 106979).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Govern de l’Estat que recuperi el supòsit de no-obli-
gatorietat de presentar la declaració de l’impost sobre 
societats pels subjectes passius parcialment exempts, 
que establia la normativa derogada d’aquest impost, 
sempre que es compleixin els requisits següents: que 
llurs ingressos totals no superin els 100.000 euros 
anuals, que els ingressos corresponents a rendes no 
exemptes sotmeses a retenció no superin els 2.000 eu-
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ros anuals o que totes les rendes no exemptes que ob-
tinguin estiguin sotmeses a retenció.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2015

La secretària en funcions de la Comissió, Lorena Vi-
cioso Adria; el president de la Comissió, Ferran Falcó 
i Isern

Resolució 1051/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la concertació de places de la 
Residència Salarich-Calderer, de Bagà
Tram. 250-01470/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió 45, 09.06.2015, DSPC-C 736

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en 
la sessió tinguda el 9 de juny de 2015, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la concertació de 
la meitat de les places de la Residència Salarich-Cal-
derer, de Bagà (tram. 250-01470/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 110898).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a concer-
tar, d’acord amb el compromís adoptat en el Conveni 
subscrit entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials i la Fundació Salarich-Calderer per al finança-
ment d’infraestructures socials, un mínim del 50% de 
les places de la Residència Salarich-Calderer, del ter-
me municipal de Bagà (Berguedà), així que les dispo-
nibilitats pressupostàries ho facin possible.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2015

La secretària en funcions de la Comissió, Lorena Vi-
cioso Adria; el president de la Comissió, Ferran Falcó 
i Isern

Resolució 1052/X del Parlament de Catalu-
nya, de suport a les federacions i plataformes 
d’entitats i associacions que s’han manifestat 
en contra de la Llei de l’Estat 27/2014, de l’im-
post sobre societats, i sobre la modificació 
d’aquesta llei
Tram. 250-01479/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió 45, 09.06.2015, DSPC-C 736

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en 
la sessió tinguda el 9 de juny de 2015, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la modificació 
de la Llei de l’Estat 27/2014, de l’impost sobre socie-
tats (tram. 250-01479/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 112660).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport a 
totes les federacions i plataformes d’entitats i asso-
ciacions que s’han manifestat en contra de la Llei de 
l’Estat 27/2014, de l’impost sobre societats, davant 
d’una mesura que els obliga a dur una doble partida de 
comptabilitat i que els tracta d’una manera anàloga a 
una societat mercantil.

2. El Parlament de Catalunya reitera el seu reconeixe-
ment i compromís cap a la important tasca que duen 
a terme totes les entitats sense ànim de lucre, llur de-
mocràcia interna, transparència econòmica i sosteni-
bilitat de llurs projectes socials, educatius, culturals i 
esportius, i també cap a la gran tasca voluntària i par-
ticipativa de molts dels nostres conciutadans.

3. El Parlament de Catalunya defensa, d’acord amb els 
principis democràtics del nostre estat de dret i el princi-
pi de seguretat jurídica, totes les iniciatives que impli-
quin potenciar la transparència financera i comptable 
de qualsevol entitat i associació i vetllin per aquesta, 
sempre que estiguin acompanyades d’un suport i as-
sessorament administratiu que capaciti la gestió d’unes 
entitats, majoritàriament, amb pocs recursos humans i 
financers.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dema-
nar al Govern de l’Estat de:

a) Modificar la Llei de l’Estat 27/2014, de l’impost so-
bre societats, per tal de simplificar –sense menystenir 
la transparència– les obligacions tributàries de les as-
sociacions i entitats sense ànim de lucre i recuperar 
els supòsits d’exempció que existien fins a l’entrada en 
vigor de la nova normativa, els quals no dificultaven el 
desenvolupament de la iniciativa social.
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b) Desenvolupar un nou marc fiscal per a les entitats no 
lucratives en què es reconegui el valor d’aquesta forma 
jurídica com a eina de cohesió social, integradora i de 
saludable autogestió de la ciutadania, activa, compro-
mesa i participativa, i legislar el sector des del respecte 
a les competències de la Generalitat i la confiança i el 
diàleg amb les entitats i els òrgans representatius. La 
Llei actual pren en consideració la realització d’una 
activitat econòmica, en cap moment no diferencia si 
l’entitat que la desenvolupa té fins no lucratius.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2015

El secretari de la Comissió, David Companyon i Cos-
ta; El president de la Comissió, Ferran Falcó i Isern

Resolució 1073/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la plantilla dels centres peniten-
ciaris
Tram. 250-01417/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió 39, 25.06.2015, DSPC-C 758

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 25 de juny de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la dotació dels centres pe-
nitenciaris amb personal mèdic i de vigilància (tram. 
250-01417/10), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 109033).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a disposar 
de la plantilla dels centres penitenciaris adequada a les 
necessitats reals en cada moment, per a garantir la se-
guretat dels treballadors i dels interns.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2015

La secretària de la Comissió en funcions, Marisa Xan-
dri Pujol; la presidenta de la Comissió en funcions, 
Cristina Bosch i Arcau

Resolució 1074/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la formació continuada del per-
sonal penitenciari
Tram. 250-01490/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió 39, 25.06.2015, DSPC-C 758

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 25 de juny de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la formació continuada 
del personal penitenciari (tram. 250-01490/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 112663).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fomentar la formació continuada encaminada a la 
capacitació i l’actualització del personal penitenciari 
per a contribuir a augmentar l’eficiència i l’efectivitat 
de la prestació dels serveis.

b) Fomentar la promoció i el desenvolupament de la 
carrera professional del personal penitenciari.

c) Prendre totes les mesures necessàries per a assegu-
rar que la formació sigui adjudicada amb transparèn-
cia, oberta a tots els treballadors en igualtat de condi-
cions i realitzable en horari laboral o en un horari que 
sigui compensable.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2015

La secretària de la Comissió en funcions, Marisa Xan-
dri Pujol; la presidenta de la Comissió en funcions, 
Cristina Bosch i Arcau
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Resolució 1075/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la creació d’una oficina d’atenció, 
informació i orientació a les víctimes del ter-
rorisme
Tram. 250-01590/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió 39, 25.06.2015, DSPC-C 758

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 25 de juny de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la creació d’una ofici-
na d’atenció, informació i orientació a les víctimes del 
terrorisme (tram. 250-01590/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
117281), i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 117299).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a tornar a 
crear dins el Departament 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, 25 de juny de 2015

La secretària de la Comissió en funcions, Marisa Xan-
dri Pujol; la presidenta de la Comissió en funcions, 
Cristina Bosch i Arcau

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’abocador de 
Cruïlles
Tram. 250-01497/10

Retirada

Retirada en la sessió 40 de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
en la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.



3 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 620

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 12

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la dis-
posició addicional primera de la Llei 10/2011, 
de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
Tram. 202-00092/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP C’s; GP CiU (reg. 120130; 120183).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.07.2015; 09:30 h.

Proposició de llei d’adaptació de la Llei de 
vegueries a la nova comarca del Moianès i la 
creació del Penedès com a vegueria
Tram. 202-00093/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP C’s; GP CiU (reg. 120153; 120283).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.07.2015; 09:30 h.

4. INFORMACIÓ

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
la sentència del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya relativa a l’adjudicació del 
contracte de gestió del servei de subminis-
trament d’aigua en alta de la xarxa Ter-Llo-
bregat
Tram. 354-00435/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: GP ICV-EUiA (reg. 
119878).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 01.07.2015.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’Àngels Guite-
ras Mestres, presidenta de la Taula d’Enti-
tats del Tercer Sector Social de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 352-03439/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.
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Proposta de compareixença de Carme Trilla, 
presidenta de la Fundació Hàbitat 3, amb re-
lació al Projecte de llei de mesures extraor-
dinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 352-03440/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença de Luis Alfredo 
Suárez Arias, degà del Col·legi de Registra-
dors de la Propietat, Mercantils i Béns Mo-
bles de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provi-
nents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03441/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença de Joan Car-
les Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Nota-
ris de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per 
a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03442/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença de Montserrat 
Torrent, responsable de l’àrea d’habitatge 
de l’Organització de Consumidors i Usua-
ris de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provi-
nents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03443/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 352-03444/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03445/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació Espanyola de Cai-
xes d’Estalvis amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03446/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Ban-
ca amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 352-03447/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provi-
nents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03448/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Societat de Gestió d’Actius Pro-
cedents de la Reestructuració Bancària amb 
relació al Projecte de llei de mesures extra-
ordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 352-03449/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Ofideute amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per 
a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03450/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03451/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.



3 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 620

4.53.05. INFORMACIó 15

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 352-03452/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per 
a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03453/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de les Entitats Catalanes d’Acció 
Social amb relació al Projecte de llei de me-
sures extraordinàries i urgents per a la mo-
bilització dels habitatges provinents de pro-
cessos d’execució hipotecària
Tram. 352-03454/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances de Catalunya (Aicec-
Adicae) amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03455/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Càritas Diocesana de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 352-03456/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Organització de Consumidors i 
Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provi-
nents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03457/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Justícia i Pau amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures extraordinàries i ur-
gents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipote-
cària
Tram. 352-03458/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Creu Roja amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provi-
nents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03459/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Banc dels Aliments 
amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 352-03460/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03461/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Avalis de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de mesures extraordinà-
ries i urgents per a la mobilització dels habi-
tatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 352-03462/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Secretaria d’Estat d’Infraes-
tructures, Transports i Habitatge del Minis-
teri de Foment amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03463/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Societat de Gestió d’Actius Pro-
cedents de la Reestructuració Bancària amb 
relació al Projecte de llei de mesures extra-
ordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 352-03464/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Cambra de la Propietat Urba-
na de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03465/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Deganat dels Registradors de la Pro-
pietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 352-03466/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Agents de la Propie-
tat Immobiliària de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipote-
cària
Tram. 352-03467/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’Emilio Ál-
varez Pérez-Bedia, president del Registre 
d’Auditors Economistes de Catalunya i vice-
secretari de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipote-
cària
Tram. 352-03468/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 352-03469/10

Rectificació del text presentat (BOPC 612)
Reg. 120166 / Coneixement: Mesa de la Comissió 

de Territori i Sostenibilitat, 01.07.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, comunica a la Mesa del Parlament que ha 
advertit l’errada següent en la proposta de comparei-
xences amb relació al Projecte de llei de mesures ex-
traordinàries i urgents per a la mobilització dels habi-
tatges provinents de processos d’execució hipotecària 
(tram. 200-00045/10)
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On hi diu: 

«President de la Comissió de Dret Fiscal i Financer de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona»

Hi ha de dir: 

«Representant de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Bar-
celona»

Palau del Parlament, 30 de juny de 2015

Matías Alonso Ruiz
Diputat GP C’s

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de CaixaBank amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provi-
nents de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03470/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Banc Sabadell amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures extraordinàries i ur-
gents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipote-
cària
Tram. 352-03471/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Banco Santander amb relació 
al Projecte de llei de mesures extraordinà-
ries i urgents per a la mobilització dels habi-
tatges provinents de processos d’execució 
hipotecària
Tram. 352-03472/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del BBVA amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03473/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Bankia amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per 
a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03474/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’ING Direct amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per 
a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d’execució hipotecària
Tram. 352-03475/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.
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Proposta de compareixença de Gonzalo Ber-
nardos, professor titular del Departament de 
Teoria Econòmica de la Universitat de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de mesu-
res extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 352-03476/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Proposta de compareixença de Carles Ver-
gara Alert, professor de l’IESE especialitzat 
en el sector immobiliari, amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures extraordinàries i ur-
gents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipote-
cària
Tram. 352-03477/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de la 
Comissió Promotora de la Proposició de Llei 
de Mesures Urgents per a l’Habitatge amb 
relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 353-01242/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 
766.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asse-
gurances (ADICAE) amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01330/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C  
768.

Compareixença d’una representació de l’Or-
ganització de Consumidors i Usuaris 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. 353-01331/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 40 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C  
768.

Compareixença d’Àngels Guiteras Mestres, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries 
i urgents per a la mobilització dels habitat-
ges provinents de processos d’execució hi-
potecària
Tram. 353-01402/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença de Carme Trilla, presiden-
ta de la Fundació Hàbitat 3, amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries 
i urgents per a la mobilització dels habitat-
ges provinents de processos d’execució hi-
potecària
Tram. 353-01403/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.
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Compareixença de Luis Alfredo Suárez Arias, 
degà del Col·legi de Registradors de la Pro-
pietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 353-01404/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença de Joan Carles Ollé i Fava-
ró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 353-01405/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença de Montserrat Torrent, res-
ponsable de l’àrea d’habitatge de l’Orga-
nització de Consumidors i Usuaris de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01406/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de mesures extra-
ordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 353-01407/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 353-01408/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació Espanyola de Caixes d’Estal-
vis amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 353-01409/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Espanyola de Banca amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipote-
cària
Tram. 353-01410/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.
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Compareixença d’una representació de la 
Societat de Gestió d’Actius Procedents de 
la Reestructuració Bancària amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries 
i urgents per a la mobilització dels habitat-
ges provinents de processos d’execució hi-
potecària
Tram. 353-01411/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació de la 
Societat de Gestió d’Actius Procedents de 
la Reestructuració Bancària amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries 
i urgents per a la mobilització dels habitat-
ges provinents de processos d’execució hi-
potecària
Tram. 353-01412/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01413/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació de les 
Entitats Catalanes d’Acció Social amb rela-
ció al Projecte de llei de mesures extraor-
dinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 353-01414/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asse-
gurances de Catalunya (Aicec-Adicae) amb 
relació al Projecte de llei de mesures extra-
ordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 353-01415/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació de Cà-
ritas Diocesana de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipote-
cària
Tram. 353-01416/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació de Jus-
tícia i Pau amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01417/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.
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Compareixença d’una representació de la 
Creu Roja amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01418/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Banc dels Aliments amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipote-
cària
Tram. 353-01419/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb 
relació al Projecte de llei de mesures extra-
ordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària
Tram. 353-01420/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació d’Avalis 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mo-
bilització dels habitatges provinents de pro-
cessos d’execució hipotecària
Tram. 353-01421/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació de la 
Secretaria d’Estat d’Infraestructures, Trans-
ports i Habitatge del Ministeri de Foment 
amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 353-01422/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació de la 
Cambra de la Propietat Urbana de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 353-01423/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01424/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.
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Compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-Be-
dia, president del Registre d’Auditors Eco-
nomistes de Catalunya i vicesecretari de la 
Junta de Govern del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provi-
nents de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01425/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Advocats de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipote-
cària
Tram. 353-01426/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació de Cai-
xaBank amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01427/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació del 
Banc Sabadell amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01428/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació del 
Banco Santander amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries i urgents per 
a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01429/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació del 
BBVA amb relació al Projecte de llei de me-
sures extraordinàries i urgents per a la mo-
bilització dels habitatges provinents de pro-
cessos d’execució hipotecària
Tram. 353-01430/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació de 
Bankia amb relació al Projecte de llei de me-
sures extraordinàries i urgents per a la mo-
bilització dels habitatges provinents de pro-
cessos d’execució hipotecària
Tram. 353-01431/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació d’ING 
Direct amb relació al Projecte de llei de me-
sures extraordinàries i urgents per a la mo-
bilització dels habitatges provinents de pro-
cessos d’execució hipotecària
Tram. 353-01432/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.
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Compareixença de Gonzalo Bernardos, 
professor titular del Departament de Teoria 
Econòmica de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilitza-
ció dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària
Tram. 353-01433/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença de Carles Vergara Alert, 
professor de l’IESE especialitzat en el sector 
immobiliari, amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària
Tram. 353-01434/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 40, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 766.

Compareixença d’una representació de Pi-
mec Joves Empresaris davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a presentar la 
sectorial de joves empresaris de Pimec
Tram. 357-00764/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 
767.

Compareixença d’una representació de 
Gesturbà, Associació per a la Gestió dels 
Centres Urbans de Catalunya, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a informar 
sobre el marc jurídic dels centres comercials 
urbans i els «business improvement dis-
tricts» (BID)
Tram. 357-00791/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda l’1.07.2015, DSPC-C 
767.

Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu Bu-
xadé, assessor fiscal, professor de dret tri-
butari de la Universitat Pompeu Fabra i 
expresident de l’Associació Espanyola d’As-
sessors Fiscals, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00951/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el 
29.06.2015, DSPC-C 762.

Compareixença de Ricard Tubau Roca, pre-
sident d’AndBank España, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01128/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el 
23.06.2015, DSPC-C 756.
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Compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Barcelona davant la Comis-
sió d’Estudi de les Polítiques Públiques en 
Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01420/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi de 
les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa, tinguda el 30.06.2015, DSPC-C 765.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació dels serveis de producció del 
senyal institucional de televisió del Parla-
ment de Catalunya
Tram. 615-00015/10

Nova composició de la Mesa de contractació 
per abstenció d’un membre
Acord: Mesa del Parlament, 23.06.2015

Secretaria general 

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de 
juny de 2015, vista la comunicació dels Serveis Jurí-
dics, d’acord amb el que preveu la clàusula 17 del plec 

de clàusules administratives que determina la compo-
sició de la mesa de contractació, ha acordat nomenar 
com a membres de la mateixa els següents: 

President: Lluís M. Corominas i Díaz, vicepresident 
segon o, en substitució seva, Anna Simó i Castelló,  
vicepresidenta primera.

Vocals: 

– Pere Navarro Morera, secretari primer o, en subs-
titució seva, Pere Calbó i Roca, secretari segon, o els 
membres de la Mesa de la Diputació Permanent que 
eventualment els substitueixin.

– David Pol Torrella, oïdor de Comptes o, en substitu-
ció seva, Carme de Tomàs Viñals.

– Ferran Domínguez Garcia, lletrat o, en substitució 
seva, Anna Casas i Gregorio, lletrada.

– Josep Escudé i Pont, cap del Departament de Comu-
nicació o, en substitució seva, Raül Flores i Herranz, 
funcionari del dit Departament.

– Roberto Sevillano Arroyo, cap de la Unitat Tècnica 
d’Imatge i So o, en substitució seva, Oriol Banqué i 
Vilaseca, tècnic d’imatge i so.

– Secretària: Elisabet Riambau Möller o, en substitu-
ció seva, Yasmina Garcia Durà, ambdues funcionàries 
del Parlament.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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